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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนท่ีผ่านมาปรบัตวัลงแรงในระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 1 สปัดาห ์  แมว้่าผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั
จะยงัคงตรงึอตัราดอกเบีย้ไวเ้ท่าเดิมท่ีระดบั 0.00%-0.25% แต่ก็
เป็นการส่งสญัญาณการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืนมี.ค.  ทัง้นี ้
นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดก็ส่งสญัญาณความเป็นไปไดท่ี้
เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่า 0.25% หากว่าพิจารณาถงึ
ตวัเลขเงินเฟ้อที่ยงัพุ่งขึน้ในระดบัสงู ทางดา้นกองทนุ SPDR 
Gold Trust ซือ้ทองค าสทุธิ 1.16 ตนัจากเมื่อวาน 

 คืนนีส้หรฐัเปิดเผยจีดีพีไตรมาส 4 ประมาณการครัง้ท่ี 1 ตลาด
คาดว่าจะขยายตวั 5.3%  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนธ.ค. ตลาด
คาดว่าจะลงลง 0.6% จากเพ่ิมขึน้ 2.6% ในเดือนพ.ย. จ านวนผู้
ขอรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์ ตลาดคาดว่าจะลดลง 
26,000 ราย สู่ระดบั 286,000 ราย  และยอดท าสญัญาขายบา้น
รอปิดการขายเดอืนธ.ค. ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.9% จากท่ีลดลง 
2.2% ในเดือนพ.ย. 

 ราคาทองค า Spot คาดมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ตาม
ราคาทองค ามีแนวรบัส าคญับรเิวณ 1,800 ดอลลาร ์ ซึง่เป็นแนว
รบัค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 200 วนั โดยคาดว่าอาจเป็นบรเิวณที่ราคา
ทองค าพกัฐานชั่วคราว ขณะท่ีมีแนวตา้น 1,840 ดอลลาร ์ และ 
1,850 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,819.42 -28.28 1,810/1,800 1,840/1,850 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

27 มกราคม 2565 

 

ทองลบ จากเฟดส่งสญัญาณอาจจะขึน้ดอกเบีย้มากกว่า 0.25% 

คืนน้ีสหรฐัเปิดเผยจีดีพไีตรมาส 4 ประมาณการครัง้ท่ี 1   
ทองค ามีแนวรบัส าคญับริเวณ 1,800 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,850 +50 28,500/28,400 28,900/29,050 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,690 -250 28,500/28,350 28,870/28,940 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,800 ดอลลาร ์
(GF 28,350 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,220 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,823.00 -26.90 1,812/1,802 1,842/1,852 

 

 

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 ่ 1,802 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,792 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     

 

ราคาโลหะเงนิเมือ่วานนี้ฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย  ในขณะที่
ราคาโลหะเงนิ หากยงัทรงตวัเหนือระดบั 23.45 
ดอลลาร ์ จะมแีนวโน้มปรบัขึน้ไดต้่อ โดยมแีนวรบัที ่
23.45 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 25.50 ดอลลาร ์
แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 23.45  
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่23.30 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางคา่เงนิบาทเมือ่วานนี้แขง็คา่ อยา่งไรกต็ามนกั
ลงทนุจบัตาผลการประชมุธนาคารกลางสหรฐั ในขณะ
ทีแ่นวโน้มคา่เงนิบาทระยะสัน้คาดเคลื่อนไหว 
Sideways ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 มแีนว
รบัที ่32.80  บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33.20 
บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
 

"ไบเดน" เชิญ CEO บริษทัชัน้น ารว่มประชมุหารอืหนุนรา่งกม.กระตุ้นเศรษฐกิจ 
          เจา้หน้าทีท่ าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธบิดโีจ ไบเดนจะจดัการประชมุร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ซอีโีอ) ของ 
10 บรษิทัชัน้น าในวนัน้ี เพื่อหารอืเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีภ่าคธรุกจิจะไดร้บัจากร่างกฎหมายกระตุน้เศรษฐกจิทีช่ื่อว่า "Build Back 
Better Act" โดยร่างกฎหมายดงักล่าวซึง่รเิริม่โดยปธน.ไบเดนนัน้ ไดผ้่านความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัในปีทีแ่ลว้ แต่
ยงัคงอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาของวฒุสิภา  เจา้หน้าทีท่ าเนียบขาวระบวุ่า การประชมุร่วมกบัซอีโีอครัง้นี้ จะเป็นการประชมุแบบ
พบปะกนั ไมใ่ช่การประชมุทางไกลเหมอืนกบัทีป่ธน.ไบเดนเคยจดัร่วมกบับรรดาซอีโีอในช่วงทีผ่่านมา   เจา้หน้าทีท่ าเนียบขาว
เปิดเผยกบัส านกัขา่วซเีอน็บซีวีา่ ผูบ้รหิารทัง้ 10 คนน้ีลว้นแลว้แต่สนบัสนุนร่างกฎหมาย Build Back Better Act ของปธน.ไบเดน  
ทัง้นี้ ร่างกฎหมาย Build Back Better วงเงนิ 1.75 ลา้นลา้นดอลลารย์งัคงตดิคา้งอยูใ่นวฒุสิภาสหรฐั เน่ืองจากนายโจ แมนชนิ แกน
น าวุฒสิมาชกิของพรรคเดโมแครตประกาศไม่สนบัสนุนร่างกฎหมายดงักล่าว โดยอา้งว่าจะเป็นการเพิม่ภาระหนี้ใหก้บัสหรฐั ซึง่
ท่าทดีงักล่าวของนายแมนชนิจะสง่ผลใหร้่างกฎหมายดงักล่าวขาดเสยีงสนบัสนุนทีเ่พยีงพอในวฒุสิภา แมว้่าผ่านการอนุมตัจิากสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัก่อนหน้านี้ 
 

ไบเดนเตือนรสัเซียรกุรานยูเครนอาจส่งผลกระทบลุกลามทัว่โลก 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดนแห่งสหรฐัออกโรงเตอืนว่า การยกทพัโจมตยีเูครนของรสัเซยี "อาจเป็นการรุกรานครัง้ใหญ่ทีส่ดุ
นบัตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที ่2"   "การรุกรานน้ีอาจเปลีย่นแปลงโลก" หากทหารรสัเซยีหลายหมืน่นายทีต่รงึก าลงัตามแนวพรมแดน
รสัเซยี-ยเูครนเปิดปฏบิตักิารบุกโจมตดีนิแดนยเูครน   ทัง้นี้ ความเหน็ของปธน.ไบเดนสอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของบรรดา
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวนมากขึน้ทีม่องว่า ความขดัแยง้ในยเูครนไม่น่าจะจ ากดัอยูใ่นวงแคบหรอืด าเนินไปเพยีงชัว่ระยะเวลาสัน้ ๆ แต่
ผลกระทบจะลุกลามไปทัว่ยุโรปและไปยงัทีอ่ื่น ๆ   ปธน.ไบเดนเปิดเผยว่า ยากทีจ่ะคาดเดาการด าเนินการขัน้ต่อไปของ
ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร ์ ปตูนิแห่งรสัเซยี เมื่อถูกถามว่าโอกาสทีร่สัเซยีจะยกพลบุกยเูครนนัน้เพิม่ขึน้หรอืลดลงตลอดชว่งหลาย
วนัทีผ่่านมา   "เขาเสรมิทพัตลอดแนวชายแดนยเูครนอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เบลารุสเป็นตน้ไป ดเูหมอืนเขาก าลงัเตรยีมลงมอืท า
บางอย่าง" ปธน.ไบเดนกล่าว   อย่างไรกด็ ีส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า ปธน.ปตูนิมกัใชถ้อ้ยค าทีค่ลุมเครอือย่างจงใจ ยิง่ไปกวา่
นัน้ เศรษฐกจิรสัเซยีพึง่พาการสง่ออกพลงังานสูยุ่โรป และมแีนวโน้มถูกคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิโดยองคก์ารสนธสิญัญาป้องกนั
แอตแลนตกิเหนือ (นาโต) หากท าการโจมตยีเูครน   "หากปธน.ปตูนิเดนิหน้ารุกรานยเูครนทัง้ประเทศ ย่อมจะก่อใหเ้กดิผลลพัธ์
รุนแรง โดยส าหรบัรสัเซยีนัน้ ไม่เพยีงตอ้งเผชญิผลกระทบทางเศรษฐกจิและการเมอืง แต่ยงัเผชญิผลกระทบทีใ่หญ่หลวงทัว่โลก
ดว้ย" ปธน.ไบเดนกล่าว   
 

สหรฐัเตรียมหาแหล่งพลงังานอ่ืน หากรสัเซียเลิกขายกา๊ซ-น ้ามนัให้ยโุรป 
          ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า คณะบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดนแห่งสหรฐัก าลงัมองหาวธิจีดัหาพลงังานใหก้บัชาติ
พนัธมติรในยโุรป ในกรณีทีร่สัเซยีลดการสง่ออกน ้ามนัและก๊าซเพื่อตอบโตก้ารคว ่าบาตรจากการบุกยเูครน   เจา้หน้าทีบ่รหิาร
ระดบัสงูผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามรายหนึ่งโทรศพัทห์านกัขา่ว โดยกล่าวว่า "เราก าลงัหารอืกบัผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตริายใหญ่ทัว่โลก 
เพื่อใหท้ราบว่ามกี าลงัการผลติเท่าไร และยนิดทีีจ่ะเพิม่ปรมิาณก๊าซธรรมชาตชิัว่คราวแลว้จดัสรรไปใหก้บัผูซ้ือ้ในยโุรปหรอืไม่"     
"เราก าลงัด าเนินการหาปรมิาณก๊าซธรรมชาตเิพิม่เตมิทีไ่มใ่ช่ของรสัเซยีจากพืน้ทีต่่าง ๆ ในโลก ตัง้แต่แอฟรกิาเหนือ ตะวนัออก
กลาง ไปจนถงึเอเชยี และสหรฐั" เจา้หน้าทีก่ล่าว พรอ้มเสรมิว่า สตอ็กพลงังานของยุโรปลดลงอย่างมาก เน่ืองจากรสัเซยีจดัสง่ให้
น้อยลงในชว่งไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมา 

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) 811,000 759,000 725,000 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล) 2.4 1.0 0.5 

27 ม.ค. 65 สหรฐั 2.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรฐั (FOMC) <0.25% <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)  -0.6% 2.6% 

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

 สหรฐั 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบา้นรอปิดการขายเดือนธ.ค.(m/m)  -0.9% -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 


