
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �นต่อเนื�องจากวานนี� โดยไดร้บัแรงหนุนจาก Dollar Index ร่วงลงทดสอบ 90.42 จุด ทาํระดบัตํ�าสุดใหม่จากวันก่อนหนา้ และเป็นระดบัตํ�าสดุในรอบ
ประมาณ 2 ปีครึ�ง หลงัจากที� สมาชิกพรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตไดเ้หน็พอ้งที�จะแยกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 9.08 แสนลา้นดอลลารอ์อกเป็นรา่งกฎหมาย 2 ฉบบั  โดยฉบบัแรก
จะมีวงเงิน 7.48 แสนลา้นดอลลารเ์พื�อเยียวยาผูที้�ตกงานและธุรกิจขนาดย่อม และอีกฉบบัหนึ�งจะมีวงเงิน 1.60 แสนลา้นดอลลารเ์พื�อช่วยเหลือมลรฐัตา่งๆ  เพิ�มโอกาสในการไดร้บัการอนมุตัิ
จากสภาคองเกรส  ซึ�งผูน้าํในสภาคองเกรสมีกาํหนดเขา้ร่วมประชมุหารือประเด็นดงักล่าวอีกครั�งในช่วงบ่ายวนันี�ตามเวลาสหรฐั จึงแนะนาํติดตามว่าจะไดข้อ้สรุปใดๆหรือไม่   นอกจากนี� 
Key Factor สาํคญัจะอยู่ที�ผลการประชุมธนาคารกลาวสหรฐั(เฟด) ซึ�งจะทราบผลกลางดกึคืนนี�ช่วงประมาณ 02.00 น.ตามเวลาไทย คาดเฟดคงอตัราดอกเบี�ยนโยบายที�ระดบัตํ�าที�สดุเป็น
ประวตัิการณ ์0.00–0.25% แต่แนะนาํจบัตาว่าเฟดจะสง่สญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปหรือไม่ เบื �องตน้ตลาดคาดการณว่์าเฟดน่าจะมีการใชม้าตรการสื�อสารทศิทางดอกเบี�ยใน
อนาคต (Forward guidance) เพื�อชี�นาํอตัราดอกเบี�ยในตลาดว่าจะอยู่ในระดบัตํ�าในระยะเวลายาวนานขึ �น ซึ�งจะช่วยใหภ้าคธุรกิจและประชาชนมั�นใจว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายไป
จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตวัเขา้เปา้หมายตา่งๆของเฟด 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
16/12/2563 12:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.30 1,855.97 2.67 0.14 

Spot Silver ($) 24.48 24.63 0.15 0.61 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,350 26,490 140 0.53 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,847.30 1,855.80 8.50 0.46 

Silver Futures (SVFZ20)  24.31 24.73 0.42 1.73 

ดชันดีอลลาร ์ 90.48 90.42 -0.06 -0.06 

เงนิบาท (฿/$) 30.02 30.04 0.02 0.07 

ที�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

หากราคาทองคาํยืนเหนือ 1,839-1,826 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ราคาทองคาํ

จะปรบัตวัขึ �นทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็

ตาม  หากไม่สามารถยืนเหนือได ้ราคาอาจอ่อนตวัลงแนวรบัทดสอบแนว

รบัโซนจะอยู่ที� 1,826-1,813 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

แนะนาํเปิดสถานะขายบริเวณแนวต้านเพื�อเก็งกาํไรระยะสั�น หากราคา

ทองคาํทดสอบ 1,860 ดอลลารต์่อออนซแ์ลว้ไม่ผ่าน(ตดัขาดทุนหากผ่าน

ได)้ โดยใชบ้รเิวณแนวรบั 1,839-1,826 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจุดเขา้ซื �อคืน

ทาํกาํไร หากราคายืนไม่อยู่ชะลอการเขา้ซื �อคืนไปที�ที�แนวรบัถดัไปบริเวณ 

1,813 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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 GOZ20 

1,826  1,813  1,800 

 1,860  1,875  1,887 
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 (+) ดอลลารถ์ูกถ่วงขณะผู้น ําสหร ัฐหาร ือแผนกระตุ้น , ปอนดไ์ด้แรงหนุนจากความหวังเบร ็กซ ิท ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสุดรอบ 2 ปีครึ�งใน
วนันี� ขณะที�ความคืบหนา้เกี�ยวกบัรา่งกฎหมายการใชจ่้ายครั�งใหญ่ของรฐับาลสหรฐัและมาตรการเยียวยาโควดิ-19 หนนุความตอ้งการสินทรพัยเ์สี�ยง 
และยบัยั�งอุปสงคส์ินทรพัยป์ลอดภัย   อีกปัจจยัที�หนนุความเชื�อมั�นไดแ้ก่ การที�สหรฐัขยายการฉีดวคัซีนจาก Pfizer Inc และ BioNTech SE หุน้ส่วน
เยอรมนั ขณะที�วคัซีนอีกชนิดที�พฒันาโดย Moderna Inc ดเูหมือนมีแนวโนม้ที�จะไดร้บัอนมุตัใินสปัดาหนี์�  ปอนดร์กัษาแรงบวกกวา่ 1% ของเมื�อวานนี� 
หลงัรายงานที�วา่ ขณะนี�อาจจะใกลมี้ขอ้ตกลงการคา้เบรก็ซิท แมแ้ต่ในขณะที�นายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์สนัขององักฤษยํ�าวา่ ผลที�มีแนวโนม้มากที�สุด
ของการเจรจาคือการไม่มีขอ้ตกลง    "จากปัจจยับวกทั�งหมดที�มีผลต่อตลาด ตั�งแต่วคัซีนไปจนถึงแผนกระตุน้ เราเห็นดอลลารอ์่อนค่าทั�วกระดาน" 
นักวิเคราะหก์ล่าว  นอกจากนี� นักลงทุนยังจับตาผลการประชุมกาํหนดนโยบาย 2 วนัของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันี� โดยคาดว่าเจา้หนา้ที�
กาํหนดนโยบายจะคงอตัราดอกเบี �ยใกล ้0% และจะส่งสญัญาณว่า อตัราดอกเบี �ยจะอยู่ที�ระดบัดงักล่าวในปีตอ่ๆไป ซึ�งเป็นการตดัสินใจที�นกัวเิคราะห์
กล่าวว่า จะหนนุความตอ้งการสินทรพัยเ์สี�ยงของนกัลงทนุเพิ�มเติม  นอกจากนี� นกัวิเคราะหจ์าํนวนมากยงัคาดถึงการชี�นาํใหม่ว่า เฟดจะคงแผนการ
ซื �อพันธบตัรครั�งใหญ่นานเพียงไร  ดชันีดอลลารล์่าสุดอยู่ที� 90.477 หลงัจากที�ร่วงลงตํ�าถึง 90.419 เมื�อวนัจันทร ์ซึ�งเป็นระดบัต ํ�าสุดนับตั�งแต่เดือน
เม.ย.2018 

 (+) ผู้เช ี�ยวชาญ เผยประชากรโลก 1 ใน  4 จะไม่ได้ร ับวัคซ ีน โควิดจนกระทั�งปี  65 วันนีG  (16 ธันวาคม) ผู้เชี�ยวชาญจาก Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health ระบุว่า ประชากรโลกเกือบ 1 ใน 4 จะไม่ไดร้บัวคัซีนตา้นโควิด-19 จนกระทั�งปี 2022 โดยเฉพาะประเทศที�มี
รายไดป้านกลางถงึนอ้ยอาจจะตอ้งรอออกไปอีก เนื�องจากยอดสั�งจองวคัซีนตา้นโควิด-19 ของประเทศที�มีรายไดส้งูมีจาํนวนมาก แมจ้ะมีบางโครงการ
ที�พยายามจะช่วยสนับสนุนการเขา้ถึงวคัซีนอย่างเท่าเทียมกันก็ตาม โดยวารสารทางดา้นการแพทยอ์ย่าง British Medical Journal (BMJ) ระบุว่า 
เบื �องตน้มีวคัซีนตา้นโควดิ-19 จากผูผ้ลิตและทดสอบราว 13 รายที�ปิดดีลสั�งจองวคัซีนรวมกนัอย่างนอ้ย 7.48 พนัลา้นโดสในช่วงเวลานี� ซึ�งประเทศที�มี
รายไดสู้ง รวมถึงสหภาพยุโรป สั�งจองวคัซีนไปราว 51% ของยอดสั�งจองทั�งหมดทั�วโลก (ราว 3.85 พนัลา้นโดส แมว้่าจะมีประชากรเพียงราว 13.7% 
ของประชากรโลกทั�งหมด (7.79 พนัลา้นคน) ก็ตาม ผูเ้ชี�ยวชาญยงัระบุอีกว่า ความไม่แน่นอนในการเขา้ถึงวคัซีนตา้นโควิด-19 ทั�วโลก ไม่ไดม้าจาก
เพียงแค่ว่าวคัซีนส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในระหว่างการทดสอบและยงัไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ แต่ยงัมาจากความลม้เหลวของรฐับาลและผูผ้ลิตและทดสอบ
วคัซีนที�จะตอ้งมีความโปรง่ใส สามารถอธิบายและตอบคาํถามตา่งๆ ไดต้ั�งแตเ่รื�องราคาไปจนถงึการแบง่สรรปันส่วนอย่างยตุธิรรม 

 (+)  'เพโลซ ี' นัดแกนนําคองเกรส ผ่าทางตันมาตรการกระตุ้น ศก.สหรัฐ  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ไดเ้ชิญแกนนาํใน
สภาคองเกรส เข้าประชุมในวันนี� เพื�อหาทางบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื�อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ไดร้ับ
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 รวมทั�งการออกกฎหมายงบประมาณชั�วคราวเพื�อหลีกเลี�ยงการปิดหน่วยงานของรฐับาลอนัเนื�องจากการ
ขาดแคลนงบประมาณ (ชตัดาวน)์ ทั�งนี � แกนนาํที�นางเพโลซีเชิญเขา้ประชมุในวนันี� ไดแ้ก่ นายมิตช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุิสภา, นาย
ชัค ชูเมอร ์ผูน้าํเสียงขา้งน้อยในวุฒิสภา และนายเควิน แมคคารธี์ ผูน้าํเสียงข้างน้อยในสภาผูแ้ทนราษฎร อย่างไรก็ตาม หากสภาคองเกรสไม่ได้
ดาํเนินการใดๆในขณะนี� ก็จะทาํใหห้น่วยงานของรฐับาลเผชิญภาวะชตัดาวนใ์นวนัที� 19 ธ.ค. และชาวอเมริกันที�ตกงานจะไม่ไดร้บัเงินชดเชยจาก
สวสัดกิารวา่งงานในวนัที� 26 ธ.ค.นี� 

 (-) ฝร ั�งเศสสั�งเคอรฟิ์วทั�วประเทศแทนล็อกดาวน ์ฝ่าฝืนเจอปรับร ่วม 5 พ ันบาท  รฐับาลฝรั�งเศสประกาศมาตรการเคอรฟิ์วทั�วประเทศซึ�งมีผล
บงัคบัใชแ้ลว้ตั�งแต่คืนวนัองัคารนี� ทาํใหบ้รรดารา้นคา้จะตอ้งปิดทาํการเรว็ขึ �น และประชาชนจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหอ้อกนอกบา้นตั�งแตเ่วลา 20.00 น. 
จนถงึเวลา 06.00 น.ของวนัใหม่ โดยมีเป้าหมายที�จะสกดักั�นการพุ่งขึ �นของจาํนวนผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ทั�งนี � รฐับาลฝรั�งเศสไดน้าํมาตรการเคอรฟิ์วมาใช้
แทนมาตรการล็อกดาวน ์โดยมาตรการเคอรฟิ์วดงักล่าวจะไดร้บัการยกเวน้ในวนัคริสตม์าสอีฟ (24 ธ.ค.) แต่จะไม่ยกเวน้ในคืนวนัสิ �นปี (31 ธ.ค.) 
ขณะที�บารแ์ละรา้นอาหารจะยงัคงตอ้งปิดใหบ้รกิารไปจนถงึวนัที� 20 ม.ค. 2564 

 

 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัGงก่อน 

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

วนัองัคารที� 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.   4.9** 6.3 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนพ.ย.   73.3%** 72.8 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.4%** 1.1% 

วนัพธุที� 16 ธ.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.4 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.   41.9 41.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   55.9 55.6 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื �นฐานเดือนพ.ย.   0.1% 0.2% 

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

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   55.9 56.7 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   55.7 58.4 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยูอ่าศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    88 90 

วนัพฤหสับดทีี� 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 ตวัเลขการเริ�มสรา้งบา้นเดือนพ.ย.   1.53M 1.53M 

วนัศกุรท์ี� 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 ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเยอรมนีจาก Ifo   90.2 90.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจาก CB   0.4% 0.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 11 ธันวาคม2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


