
24 ก.พ. วันครบรอบรัสเซียบุกยูเครน
Gold Bullish
• ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย
• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งระหว่าง

สหรัฐฯ และ จีน
• หนี้สหรัฐฯ ชนเพดานที่ระดับ 31.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

Gold Bearish
• การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีความคืบหน้ามากขึ้น
• การปรับเพิ่มมุมมองคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ดอลลาร์แข็งค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอย่างแข็งแกร่ง

24 ก.พ. วันครบรอบรัสเซียบุกยูเครน จะส่อแววปะทุรุนแรงขึ้นอีกคร้ังหรือไม่
เมื่อสงครามรัสเซียและยูเครนยืดเย้ือและก าลังเข้าสู่ปีที่ 2 หลังจากที่รัสเซียได้มีการบุกยูเครนนับตั้งแต่วันที่

24 ก.พ. 2565 ซึ่งก็ได้สร้างความกังวลทั่วโลกว่าสงครามอาจบานปลาย จนกลายเป็นปัจจัยหนุนราคาทองค าในช่วง
ขณะนั้น โดยผลกระทบของสงครามได้ส่งผลให้ทางด้านสหรัฐฯ, EU และประเทศพันธมิตรได้มีการออกมาตรบาตร
คว่ าบาตรรัสเซียหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการคว่ าบาตรบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวกับรัฐบาลรัสเซีย ห้ามไม่ให้ใช้หนี้ด้วย
เงินต่างประเทศที่มีอยู่ในธนาคารสหรัฐฯ ธนาคารใหญ่ ๆ ของรัสเซียไม่สามารถใช้ระบบ “Swift” คว่ าบาตร
อุตสาหกรรมด้านความมั่นคง ธนาคาร ภาคการผลิตเหมืองแร่ของรัสเซีย หรือแม้แต่การคว่ าบาตรล่าสุด โดยการ
ห้ามส่งออกน้ ามันดิบไปยัง EU และ G7 จากที่ EU และ G7 พากันจ ากัดเพดานราคาน้ ามันรัสเซียไว้ไม่เกิน 60
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับรัสเซียมากนัก เพราะปัจจุบันน้ ามันอูราล ซึ่งเป็นน้ ามันหลักของรัสเซีย
มีการซ้ือขายต่ ากว่าราคา 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่นับตั้งแต่เกิดสงคราม ก็ท าให้ราคาน้ ามันอูราลปรับลดลง
อย่างรวดเร็วมากกว่าราคาน้ ามันดิบเบรนท์มาตรฐานระดับโลกอย่างมาก จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้มาก แต่
จะมีผลต่อราคาน้ ามันเมื่อปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้การคว่ าบาตรรัสเซียที่ผ่านมานั้นได้ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงมากในสหภาพยุโรป เนื่องจาก
รัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ ามันดิบรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม OPEC รองจากซาอุดีอาระเบีย หรืออันดับ 3 ของโลก
และรัสเซียส่งก๊าซให้ยุโรปคิดเป็นสัดส่วน 35% แต่สิ่งที่มีผลกระทบทางอ้อมที่ส าคัญ ผลกระทบดังกล่าวเริ่มท าให้โลก
เข้าสู่การแบ่งขั้วอ านาจกันมากขึ้น สงครามรัสเซีย-ยูเครนได้ส่งผลให้หลายประเทศในยุโรปลดการน าเข้าน้ ามันจาก
รัสเซีย โดยเฉพาะลิทัวเนีย จากที่เคยน าเข้าน้ ามันดิบร้อยละ 83 ลดลงเหลือเพียง 1% เท่านั้น ส่วนประเทศอ่ืน ๆ เช่น
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ฟินแลนด์ ก็ลดการน าเข้าน้ ามันจากรัสเซียไปไม่ถึง 10% จากที่เคยน าเข้าน้ ามันในรัสเซียปี 2564 มากถึง 80%
ส่วนสเปน อังกฤษ โปรตุเกส สวีเดน ไอซ์แลนด์ ออสเตรีย งดการน าเข้าน้ ามันจากรัสเซียในปีที่แล้ว ส่งผลให้
รัสเซียหันไปขายน้ ามันให้อินเดีย จีนและตุรกีเพิ่มมากขึ้น โดยคิดรวมกันเป็น 70% ของน้ ามันดิบรัสเซีย ซึ่งเมื่อ
ต้นปี 2565 รัสเซียส่งออกน้ ามันไปยังอินเดียน้อยกว่า 2% แต่ขณะนี้ก าลังจะกลายเป็นซัพพลายเออร์ราย
เดียวที่ใหญ่ที่สุด ขณะที่รัสเซียได้กลายมาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามันรายใหญ่ที่สุดไปยังจีน แทนที่
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจีนได้เพิ่มปริมาณน าเข้าน้ ามันจากรัสเซียขึ้นอีก 55%-60% จากหนึ่งปีก่อนหน้า

แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวนั้นด้วยสภาพอากาศที่อาจส่งผลด้านลบต่อการท าสงคราม แต่สงครามรัสเซีย
และยูเครนยังคงด าเนินต่อไป ทั้งนี้ยูเครนจะได้รับรถถัง Leopard 2 จากเยอรมนี ขณะที่สัญญาว่าพันธมิตร
ในยุโรปจะส่งมารวม 80 คัน รถถัง Leclerc จะได้รับจากฝรั่งเศส และเจ้ามหาอ านาจใหญ่อย่างสหรัฐฯ
สหรัฐฯ จะส่ง M1 Abrams และก็ยังมีอีกหลายประเทศก าลังพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน
และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการส่งรถถังของประเทศดังกล่าวอาจช่วยในการพลิกเกม หรือพอต้านทานรัสเซียได้
เนื่องจากรถถังที่ยูเครนจะได้รับคือ M1 Abrams และ Leopard 2 ซึ่งเป็นรถถังที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในโลก และได้ผ่านการยอมรับมาแล้วในสงครามอิรัก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยูเครนขอรถถัง
จ านวน 300 คัน แต่ยูเครนยังได้รับไม่ถึง 100 คัน ขณะที่กองทัพรัสเซียมีรถถังประจ าการ 2,700 คัน ยังไม่
รวมรถถังในคลังอีกเป็นหมื่นคัน แต่รถถังหลักของรัสเซียเป็น T-72 ซึ่งยังมีประสิทธิภาพด้อยกว่ามาก ด้วย
ประสิทธิภาพและจ านวนของทั้งสองฝ่าย อาจช่วยเสริมให้ยูเครนพอต้านทานรัสเซียได้เบื้องต้น ทั้งนี้ผู้น า 3
ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี โปรแลนด์ ฝรั่งเศส ประกาศร่วมมือกันช่วยยูเครนป้องกันตัวเอง พร้อมเรียกร้องให้
ชาติพันธมิตรส่งรถถัง และอาวุธไปที่ยูเครน เนื่องจากรถถังที่ยูเครนจะได้รับนั้นยังคงใช้เวลาอีก 2-3 เดือน
และด้วยการประกาศของประเทศนานาชาติในการเคียงข้างยูเครนนั้น และระยะเวลาที่ยูเครนจะได้รับรถถัง
รวมถึงฤดูหนาวที่เป็นอุปสรรคต่อการท าสงครามใกล้เริ่มผ่านไป อาจเป็นตัวเสริมเร่งให้รัสเซียต้องเดินเกมที่
เร็วขึ้นเพื่อเอาชนะยูเครน ทั้งนี้รัสเซียได้เริ่มวางกลยุทธ์ในการท าศึกระยะยาวมากขึ้น และได้มีการซ้อมร่วมรบ
กับแอฟริกาใต้และจีนด้วยเช่นกันในช่วงไม่นานมานี้ และด้วยสาเหตุหลายปัจจัยส่งผลต่อความกังวลว่า
สงครามรัสเซีย-ยูเครนอาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันครบรอบ 1 ปีที่รัสเซียบุกยูเครนในวันที่
24 ก.พ.นี้ หรือช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ก าลังจะมาถึง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาทองดีดตัวแรง
แล้วอาจท าให้ราคาทองค ากลายเป็นขาขึ้นได้

สัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองค าปรับตวัลงไม่มาก และราคาทองค าคาดจะสร้าง
ฐานบริเวณ 1,800 ดอลลาร์ และอาจจะมีการ rebound ขึ้น 

ทั้งนี้สามารถเข้าซื้อทองค าระยะสั้นบริเวณ 1,800 ดอลลาร์ และ 1,785
ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามสามารถเปิดสถานะขายราคาทองค าได้บริเวณ 

1,855-1,860 ดอลลาร์
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