
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา  
เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ฟื�นตวัขึ �น หลงัวานนี�ราคารว่งแตะ Low บรเิวณ 1,819 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยทองคาํยงัไดร้บัแรงหนนุจาก Dollar Index ที7ยงัคงเคลื7อนไหว
ไม่ไกลจากระดบัตํ7าสดุในรอบ 2 ปีครึ7ง ขณะที7นกัลงทุนยงัคงรอความคืบหนา้ประเด็นการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่ของสหรฐั รวมถึงรอจบั
ตาผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ในสปัดาหนี์ � ซึ7งตลาดคาดการณเ์ป็นวงกวา้งว่าเฟดจะยงัคงผอ่นคลายนโยบายการเงินต่อไป นอกจากนี� สกลุเงินปอนด์
ฟื�นตวัขึ �นขานรบัรายงานข่าวที7ว่า นายมิเชล บารนิ์เยร ์ เจา้หนา้ที7สหภาพยโุรป(EU) ซึ7งทาํหนา้ที7เป็นหวัหนา้ผูแ้ทนการเจรจา Brexit  เปิดเผยกบัผูสื้7อข่าวเมื7อวานนี�ว่า 
“เราไดห้ารือกันเป็นเวลา 9 เดือนแลว้ และเรามีโอกาสที7จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงการคา้รว่มกันได”้ โดยอยู่ในระหว่างการเจรจายุติขอ้เห็นต่างประเด็นประมงและ
กฎระเบียบไม่เป็นธรรม ส่งผลใหร้าคาทองคาํรีบาวดข์ึ �นในช่วงสั�น  แต่หากประเด็นที7กล่าวไปขา้งตน้ยงัไม่ชดัเจน ประเมินว่าราคาทองคาํอาจปรบัตวัขึ �นไดใ้นกรอบ
จาํกดั สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผย ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index), อตัราการใชก้าํลงัการผลิตและการผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรฐั 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
15/12/2563 12:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.90 1,836.09 9.19 0.50 

Spot Silver ($) 23.82 24.02 0.20 0.84 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,120 26,240 120 0.46 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,828.50 1,836.60 8.10 0.44 

Silver Futures (SVFZ20)  23.86 24.11 0.25 1.05 

ดชันดีอลลาร ์ 90.71 90.73 0.02 0.02 

เงนิบาท (฿/$) 30.10 30.07 -0.03 -0.10 

ที�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

ราคาทองคําวานนี�สร้างระดับระดับต ํ7าสุดใหม่จากวันก่อนหน้าอย่าง

ต่อเนื7อง แต่การอ่อนตัวลงค่อนข้างจาํกัดแสดงถึงแรงเข้าซื �อในระยะสั�น

ยงัคงเขา้มาพยุงราคาทองคาํไว ้ทั�งนี � ทาํใหป้ระเมินแนวรบัระยะสั�นนั�นอยู่

ในบริเวณ 1,819-1,813 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่หลุดยงัคงมีโอกาส

ที7ราคาจะทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,840-1,845 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

แนะนาํเปิดสถานะขายเก็งกาํไรระยะสั�น หากราคาไม่สามารถกลบัขึ �นมา

ยืนเหนือแนวต้าน 1,840-1,845 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ (ตัดขาดทุน 1,860 

ดอลลารต์อ่ออนซ)์ การถือสถานะขายค่อนขา้งมีความไดเ้ปรียบหากไม่ผ่าน 

สาํหรบัการเขา้ซื �อคืนอาจรอดูบริเวณ1,819-1,813 ดอลลารต์่อออนซ ์หาก

หลดุลงมาใหช้ะลอการซื �อไปยงับรเิวณ 1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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 GOZ20 

1,813  1,800  1,789 

 1,845  1,860  1,875 
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 (+) ดอลลารถ์ูกถ่วงขณะแผนกระตุ้นคืบหน้า, ปอนดไ์ด้แรงหนุนจากความหวังเบร ็กซทิ  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัต ํ7าสดุรอบ 2 ปีครึ7ง เมื7อเทียบกบั
เงินสกุลหลกัในวนันี� ขณะที7อุปสงคส์าํหรบัดอลลารล์ดลง ท่ามกลางความคืบหนา้เกี7ยวกบัแผนกระตุน้การคลงัสหรฐัและทศันะบวกเกี7ยวกบัขอ้ตกลง
เบรก็ซิท ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัอ่อนแอที7สดุนบัตั�งแตก่ลางปี 2018 เมื7อเทียบกบัดอลลารอ์อสเตรเลียและนิวซีแลนดใ์นการซื �อขายช่วงแรกที7ตลาดเอเชีย 
ในขณะที7สมาชิกสภานิติบญัญัตสิหรฐัเร่งรีบเตรียมแผนการใชจ่้าย 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ แผนเยียวยาโควิด-19 จากทั�ง 2 พรรควงเงิน 9.08 แสนลา้น
ดอลลารจ์ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ7งทาํใหมี้ความหวงัวา่ อย่างนอ้ยส่วนใหญ่ของแผนที7ไดร้บัการสนบัสนนุจากทั�ง 2 พรรคแลว้ จะไดร้บัการอนมุตั ินาย
มิเชล บารนิ์เยร ์ผูเ้จรจาเบร็กซิทของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า การบรรลุขอ้ตกลงการคา้กับอังกฤษยงัเป็นไปได ้ซึ7งสรา้งความหวงัว่า จะสามารถ
บรรลุขอ้ตกลงในเวลาไม่กี7วนั เพื7อหลีกเลี7ยงการแยกตวัของอังกฤษจาก EU อย่างผันผวนในช่วงสิ �นเดือน ปอนดแ์ทบไม่เปลี7ยนแปลง เมื7อเทียบกับ
ดอลลาร ์ที7 1.3332 ดอลลาร ์หลงัจากที7ปรบัขึ �น 0.8% เมื7อวานนี� ปอนดแ์ตะระดบัสงูสดุรอบ 2 ปีครึ7งที7 1.3540 ดอลลารใ์นช่วงตน้เดือนนี�  ดอลลารร์ว่ง
ลง 0.1% มาที7 1.2150 ดอลลาร/์ยูโร โดยอยู่ใกลร้ะดบัต ํ7าสุดรอบ 2 ปีครึ7งที7 1.2177 ดอลลารที์7ทาํไวอี้กครั�งเมื7อวานนี� การเปิดตวัวคัซีนโควิด-19 ใน
สหรฐัและองักฤษเป็นแรงหนนุความตอ้งการสินทรพัยเ์สี7ยงเช่นกนั แตท่ศันะบวกถูกยบัยั�งโดยการพุ่งขึ �นของอตัราการตดิเชื �อและเสียชีวติ ลอนดอนจะ
ล็อคดาวนเ์ขม้งวดขึ �น ท่ามกลางการพบไวรสัสายพนัธุที์7แตกต่างออกไป ดชันีดอลลารแ์ทบไม่เปลี7ยนแปลงที7 90.688 หลงัจากที7เมื7อวานนี�ดชันีปรบัลง
ตํ7าถงึ 90.419 ซึ7งเป็นระดบัต ํ7าสดุนบัตั�งแตเ่ดือนเม.ย.2018 

 (+)  ตลาดหุ้น เอเช ียเปิดผันผวน วิตกล็อกดาวน ์ยุโรป-สหรัฐ  ตลาดหุน้เอเชียเคลื7อนไหวอย่างผนัผวนในเชา้วนันี� เนื7องจากนกัลงทุนวิตกกงัวล
เกี7ยวกบัผลกระทบของมาตรการล็อกดาวนเ์พื7อควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทั�งในสหรฐัและยุโรป ซึ7งความกงัวลดงักล่าวไดบ้ดบงัปัจจยั
บวกจากข่าวการอนุมัติวัคซีนตา้นโควิด-19 ในสหรัฐ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวันนี�ที7  3,366.58 จุด ลดลง 2.54 จุด, -0.07% ดัชนี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี7ปุ่ นเปิดวนันี�ที7 26,683.11 จุด ลดลง 49.33 จุด, -0.18% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที7 26,418.93 จุด เพิ7มขึ �น 29.41 
จุด, +0.11% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที7 14,206.33 จุด ลดลง 4.72 จุด, -0.03% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที7 2,763.65 
จุด เพิ7มขึ �น 1.45 จุด, +0.05% ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปรเ์ปิดวันนี�ที7  2,863.10 จุด เพิ7มขึ �น 4.96 จุด, +0.17% ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้น
มาเลเซียเปิดวนันี�ที7 1,661.54 จดุ ลดลง 1.2 จดุ, -0.07% 

 (+)  EU ช ีHการบรรลุข ้อตกลงการค้า 'อ ังกฤษ' ยังเป็นไปได้ EU คาดการบรรลุขอ้ตกลงการคา้ “อังกฤษ” ยังเป็นไปได ้กาํลังเจรจายุติเห็นต่าง
ประเดน็ประมง และกฎระเบียบไม่เป็นธรรม นายมิเชล บารนิ์เยร ์ เจา้หนา้ที7สหภาพยโุรป(EU) ซึ7งทาํหนา้ที7เป็นหวัหนา้ผูแ้ทนการเจรจา Brexit tเปิดเผย
ในวานนี�ว่า การบรรลุขอ้ตกลงการคา้ระหว่างองักฤษและ EU ยังคงมีความเป็นไปได ้พรอ้มระบุว่า การเจรจาระหว่างทั�งสองฝ่ายยังคงดาํเนินไปใน
ขณะนี� เพื7อประสานความคดิเหน็ที7แตกต่างกนัในประเด็นการประมง และกฎระเบียบที7จะนาํมาใชต้อ่บริษัทตา่งๆ อย่างเป็นธรรม  “เราไดห้ารือกนัเป็น
เวลา 9 เดือนแลว้ และเรามีโอกาสที7จะสามารถบรรลขุอ้ตกลงการคา้รว่มกนัได”้ นายบารนิ์เยรเ์ปิดเผยกบัผูสื้7อข่าว 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียมีแนวโน้มสดใสปีหน้า คาดผลประกอบการโตกว่า 20% นกัวเิคราะหจ์ากซตีิ �กรุ๊ป, โกลดแ์มน แซคส ์และโนมรูะ โฮลดิ �งส ์ตา่ง
ก็คาดการณว์า่ ผลประกอบการของตลาดหุน้เอเชียมีแนวโนม้ที7จะทะยานขึ �นกวา่ 20% ในปี 2564 โดยไดแ้รงหนนุจากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจมหภาค 
และผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียน ซิตี �กรุ๊ป, โนมรูะ และโซซิเอเต เจเนอราล (ซอคเจน) คาดการณว์า่ ดชันี MSCI ตลาดหุน้เอเชียยกเวน้ญี7ปุ่ น 
มีแนวโนม้ขยายตวัราว 5% - 7% ขณะที7โกลดแ์มน แซคส ์คาดการณ์ว่า ตลาดหุน้เอเชียแปซิฟิก จะพุ่งขึ �น 9% ในปี 2564 ทิโมธี โม นกัวิเคราะหข์อง
โกลดแ์มน แซคสก์ล่าวว่า "เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มตลาดหุน้เอเชียในปีหนา้ เพราะเชื7อว่าตลาดจะไดปั้จจัยหนุนจากการฟื�นตวัของ
เศรษฐกิจมหภาค และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั�งคาดว่านักลงทุนจะเข้าชอ้นซื �อหุน้เมื7อตลาดร่วงลงดว้ย"  แฟรงค ์เบนซิมรา 
นกัวเิคราะหข์องซอคเจนกล่าววา่ หุน้กลุ่มที7ปรบัตวัตามวฎัจกัรเศรษฐกิจจะขยายตวัอย่างแข็งแกร่ง เช่น หุน้กลุ่มวสัด ุและกลุ่มการเงิน นอกจากนี� ทีม
นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสย์งัระบุวา่ การขยายตวัอย่างแข็งแกรง่ของตลาดหุน้เอเชียในปี 2564 นั�น จะเป็นปัจจยัหนนุใหต้ลาดฟื�นตวัต่อเนื7องไป
จนถงึปี 2565 

 

  ท ี�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัHงก่อน 

วนัจนัทรท์ี7 14 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   2.1%** -0.4% 

วนัองัคารที7 15 ธ.ค. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนพ.ย.   2.6%** 1.8% 

 09.00น. จีน ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   7.0%** 6.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   5.0%** 4.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนธ.ค.   6.3 6.3 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนพ.ย.   73.1 72.8 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 1.1% 

วนัพธุที7 16 ธ.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.2 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   44.1 46.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   53.0 53.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   41.1 41.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   - 55.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   50.5 47.6 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื �นฐานเดือนพ.ย.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   -0.2% 0.3% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.0 56.7 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   55.9 58.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดอืนต.ค.   0.6% 0.7% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที7อยูอ่าศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    88 90 

วนัพฤหสับดทีี7 17 ธ.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.1 26.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   780K 853K 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนพ.ย.   1.55M 1.54M 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริ7มสรา้งบา้นเดือนพ.ย.   1.53M 1.53M 

วนัศกุรท์ี7 18 ธ.ค. ไมร่ะบ ุ ญีปุ่ น มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   -4.0% 1.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื7อมั7นทางธุรกิจเยอรมนีจาก Ifo   90.2 90.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื7อมั7นผูบ้รโิภคจาก CB   0.4% 0.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที7มีการประกาศออกมา 

*ที7มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที7 11 ธันวาคม2020 ซึ7งอาจมีการเปลี7ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


