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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนท่ีผ่านมาปรบัตวัขึน้ในระดบัสงูสดุใน
รอบ 2 เดอืน จากสถานการณต์งึเครยีดในยเูครน ขณะท่ีการ
เจรจาระหว่างรสัเซยีและชาติตะวนัตกเพ่ือแกไ้ขความขดัแยง้
เกี่ยวกบัยเูครนยงัคงไม่มีความคืบหนา้ นอกจากนีร้าคาทองค ายงั
ไดร้บัปัจจยัหนนุจากท่ี IMF ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกจะ
ขยายตวั 4.4% ในปี 2565 ลดลงจากตวัเลขคาดการณเ์ดิมท่ี
ระดบั 4.9% เนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ภาวะคอขวดในห่วงโซอ่ปุทาน และการพุ่งตวัของภาวะเงินเฟอ้ 
ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ซือ้ทองค าสทุธิ 4.65 ตนัจาก
เมื่อวาน 

 คืนนีต้ิดตามการประชมุธนาคารกลางสหรฐั และการแถลงของ
ประธานธนาคารกลางสหรฐั ซึง่คาดว่าเฟดจะยงัคงตรงึอตัรา
ดอกเบีย้ไวร้ะดบัเท่าเดิมท่ี 0.25% ทัง้นีอ้าจจะทราบความชดัเจน
เกี่ยวกบันโยบายการเงินมากขึน้ รวมถงึเฟดอาจส่งสญัญาณปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืนมี.ค. นอกจากนีส้หรฐัจะเปิดเผย
ยอดขายบา้นใหม่เดือนธ.ค. ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึน้สู่ระดบั 
759,000 ยนิูต จาก 744,000 ยนิูต 

 ราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัขึน้ในกรอบแคบลง ทัง้นีม้ีแนวรบั
ท่ี 1,830 ดอลลาร ์ และแนวรบัถดัไป 1,820 ดอลลาร ์ ขณะท่ีมี
แนวตา้น 1,860 ดอลลาร ์และ 1,865 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,847.70 +5.4 1,830/1,820 1,860/1,865 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

26 มกราคม 2565 

 

IMF ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 4.4% ในปี 2565 

คืนน้ีติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรฐั  

ราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัขึน้ในกรอบแคบลง 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,800 +50 28,600/28,400 28,950/29,050 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
29,030 +160 28,780/28,650 29,180/29,230 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,830 ดอลลาร ์
(GF 28,780 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,820 ดอลลาร ์
(GF 28,650 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,853.80 +13.40 1,832/1,822 1,862/1,867 

 

 

เกง็ก าไรฝัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมื่อราคา GOH22 ปรบัลงมาที ่ 1,832 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,822 ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 

 

เกง็ก าไรฝัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

 

 



 

  

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิเมือ่วานนี้ปรบัตวัลงเป็นวนัที ่ 2 
ตดิต่อกนั จากระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดอืน ทัง้นี้ราคา
โลหะเงนิคาดพยายามฐานบรเิวณ 23.30-23.40 
ดอลลาร ์ โดยมแีนวรบัที ่ 23.30-23.40 ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวตา้นที ่25 ดอลลาร ์แนะน าเปิดสถานะซือ้
ทีร่าคา SVFH22 23.30-23.40  ดอลลาร ์  โดยมจีุด
ขายตดัขาดทนุที ่23.22 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางคา่เงนิบาทออ่นคา่เลก็น้อย ซึง่คา่เงนิบาทออ่น
คา่เป็นวนัที ่ 3 ตดิต่อกนั เนื่องจากสกลุเงนิดอลลาร์
สหรฐัแขง็คา่ อยา่งไรกต็ามนักลงทนุรอผลการประชมุ
ธนาคารกลางสหรฐัในวนัพรุง่นี้ ในขณะทีแ่นวโน้ม
คา่เงนิบาทระยะสัน้คาดเคลื่อนไหว Sideways 
ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 มแีนวรบัที ่
32.80  บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 33.20 
บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
 

อดีตทูตมะกนัช้ีรสัเซียอาจบกุยูเครน แต่ยงัหวัน่สหรฐัโต้กลบั 
          นายจอหน์ เฮริบ์สท ์อดตีทตูสหรฐัประจ ายเูครน แสดงความเหน็ว่า หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าประธานาธบิดวีลาดเิมยีร ์ปตูนิ
อาจบุกยเูครน แต่อาจจะยงัหวัน่ใจกบัค าเตอืนของรฐับาลสหรฐัถงึผลกระทบทีต่ามมา  ทัง้นี้ นายเฮริบ์สท ์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการอาวโุสประจ าศนูยย์เูรเซยีแห่งสภาแอตแลนตกิ ระบุว่า ความคดิทีว่่ารสัเซยีอาจยกระดบัสถานการณ์ในยเูครนนัน้มี
เหตุผลทีเ่ป็นไปได ้ เมื่อดจูากกองก าลงัทหารหลายพนันายทีป่ระจ าการอยู่ตามแนวชายแดน และท่าททีีแ่ขง็กรา้วอย่างต่อเนื่องของ
รสัเซยี   ดา้นส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า สหรฐัและชาตพินัธมติรมคีวามกงัวลว่า รสัเซยีจะบุกโจมตยีเูครนในชว่งไม่กีส่ปัดาห์
ขา้งหน้า แมว้่ารฐับาลรสัเซยีจะบอกว่าไมม่แีผนบุกยเูครนกต็าม   "สว่นตวัแลว้ผมคดิว่า มคีวามเป็นไปได ้แต่ปธน.ปตูนิยงักลวัการ
ตอบโต"้ นายเฮริบ์สทใ์หส้มัภาษณ์ในรายการ Street Signs Asia ของส านกัขา่วซเีอน็บซี ี "แต่หากปตูนิตดัสนิใจบุกยเูครนจรงิ การ
ตอบโตข้องไบเดนอาจเป็นการพดูขม่มากกว่าจะท าจรงิ รสัเซยีอาจสัง่สมกองก าลงัไวม้ากในยเูครน นอกเหนือจากทีป่ระจ าการอยู่
ในดอนบาสและไครเมยี ผมคดิว่าอย่างน้อย ๆ การเผชญิหน้าจะกนิเวลาออกไป 6-8 สปัดาห"์    ทัง้นี้ ตามแผนกดดนัรสัเซยีที่
ประธานาธบิดโีจ ไบเดนวางไวน้ัน้ ประกอบดว้ยการสง่อาวธุใหก้บัยเูครน การเคลื่อนยา้ยกองก าลงัองคก์ารสนธสิญัญาป้องกนั
แอตแลนตกิเหนือหรอืนาโต (NATO) ไปตามแนวพรมแดนรสัเซยี รวมถงึการออกมาตรการคว ่าบาตรหากรสัเซยีบุกยเูครน    นาย
เฮริบ์สทก์ล่าวว่า สหรฐัและชาตพินัธมติรจ าเป็นตอ้งกดดนัรสัเซยีอย่างหนกั เน่ืองจากทีผ่่านมาการประนีประนอมใชไ้มไ่ดผ้ลในช่วง
ทีร่สัเซยีบุกจอรเ์จยีและไครเมยี ซึง่รสัเซยีนัน้แทบจะไม่ไดร้บัผลใด ๆ ตามมา     อดตีทตูสหรฐัระบุว่า แผนของสหรฐัมคีวาม
สมเหตุสมผลอยู ่แต่ยงัขาดประสทิธภิาพ ตอ้งใหเ้รว็และดุดนักวา่นี้ และตอ้งท ารว่มกบัพนัธมติร 
 

EU พร้อมตอบโต้รสัเซียกรณีรกุรานยเูครน หากวิธีทางการทูตล้มเหลว 
          นายโจเซป บอเรลล ์นกัการทตูระดบัสงูของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า EU ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการตัง้รบัเหตุโจมตี
ทางไซเบอรแ์ละภยัคุกคามทีเ่กดิจากหลากหลายยุทธวธิ ี หากรสัเซยีโจมตยีเูครนและ "เตรยีมการล่วงหน้าอย่างพรอ้มสรรพ" 
ส าหรบัต่อกรการรุกรานใด ๆ  ทัง้นี้ นายบอเรลลไ์ดก้ล่าวกบันกัขา่วหลงัเสรจ็สิน้การประชุมกบัรฐัมนตรต่ีางประเทศในกลุ่มสมาชกิ 
EU ว่า EU มแีนวทางอนัเป็นเอกภาพ   "กองทพัรสัเซยีไดเ้สรมิสรรพก าลงัทัง้ในและรอบยเูครน และความพยายามของรสัเซยีใน
การสรา้งความแตกแยกบนภมูภิาคของเรานัน้ บัน่ทอนรากฐานส าคญั และหลกัการดา้นความมัน่คงของยโุรป รวมทัง้ฟ้ืนความทรง
จ าดา้นมดืของโลกอทิธพิล ซึง่ไม่ใช่ของศตวรรษที ่21" นายบอเรลลก์ล่าว   ส านกัขา่วซนิหวัรายงานค าพดูของนายบอเรลลว์่า EU 
ไดย้นืยนัพนัธสญัญาในการสนบัสนุนยเูครนอย่างเตม็ความสามารถ และผูรุ้กรานทางทหารต่อยเูครนจะตอ้งเผชญิกบัผลลพัธอ์นั
รา้ยแรงและตอ้งชดใชค้่าเสยีหายจ านวนมหาศาล   นายบอเรลลร์ะบุดว้ยว่า บรรดารฐัมนตรต่ีางประเทศในกลุ่มสมาชกิ EU ไดห้ารอื
กบันายแอนโทนี บลงิเกน รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐัเกีย่วกบัหนทางขา้งหน้า โดยจะมกีารใชว้ธิกีารทางการทตูเพื่อโน้มน้าวให้
รสัเซยีเขา้สูเ่สน้ทางการเจรจาต่อไป "แมว้่าวาทศลิป์ของรสัเซยีจะไม่สรา้งความเชื่อมัน่อย่างมากกต็าม" 
 

สหรฐัสัง่ทหาร 8,500 นายเตรียมเคล่ือนพลช่วยนาโตในวิกฤตยเูครน-รสัเซีย 
          กองทพัสหรฐัแจง้เตอืนกองทหารประมาณ 8,500 นาย ใหเ้ตรยีมพรอ้มเคลื่อนก าลงัพลไปยงัยโุรปในเรว็ ๆ นี้หากจ าเป็น 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัพนัธมติรองคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือหรอืนาโต (NATO) ทีเ่ตรยีมเผชญิหน้ากบักองทพั
รสัเซยีนบั 100,000 รายทีส่ ัง่สมก าลงัตามแนวชายแดนตดิกบัยเูครน   แมว้่าการตดัสนิใจดงักล่าวไม่ไดแ้ปลว่าสหรฐัจะสนบัสนุน
ยเูครน ซึง่ไม่ใช่ประเทศสมาชกิของนาโต แต่กเ็ป็นการยนืยนัว่านาโตเตรยีมรบัมอืกบัรสัเซยี ซึง่สหรฐักบัยเูครนเชื่อว่าจะเคลื่อน
ก าลงัทหารบุกยเูครน 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 24 ม.ค. 65 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค. 55.0 56.9 57.7 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนม.ค. 50.9 54.9 57.6 

25 ม.ค. 65 สหรฐั 22.00 น. ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค. โดย Conference Board 113.8 111.4 115.2 

26 ม.ค. 65 สหรฐั 22.00 น. ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนธ.ค. (ยนิูต)  759,000 744,000 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)  1.0 0.5 

27 ม.ค. 65 สหรฐั 2.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรฐั (FOMC)  <0.25% <0.25% 

 สหรฐั 2.00 น. รายงานประมาณการเศรษฐกิจสหรฐัโดย FOMC    

 สหรฐั 2.30 น. การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรฐั    

 สหรฐั 20.30 น. จีดีพี ไตรมาส 4 ประมาณการครัง้ที่ 1 (q/q)  5.3% 2.3% 

 สหรฐั 20.30 น. ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนธ.ค.(m/m)  -0.5% 2.6% 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  260,000 286,000 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบา้นรอปิดการขายเดือนธ.ค.(m/m)  -0.3% -2.2% 

28 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. ดชันีราคาการใชจ้า่ยดา้นการบรโิภคสว่นบคุคล (PCE) พืน้ฐาน
เดือนธ.ค. (m/m) 

 0.5% 0.5% 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน  68.8 68.8 


