
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ฟื�นตวัขึ �นบา้ง หลงัจากวานนี �รว่งทดสอบ 1,858.60 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่แรงซื �อกลบัเขา้มายงัไมม่ากนกั ภาพระยะสั�นราคาทองคาํอยูใ่นช่วงพกัฐาน รบัแรงกดดนัจากดชันี
ดอลลารเ์คลื1อนไหวไมไ่กลจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห ์ ขณะที1ความระมดัระวงัเกี1ยวกบัไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุที์1แพรก่ระจายไดร้วดเรว็ในองักฤษ กดดนัสกุลเงินปอนด ์และกระตุน้อุปสงค์
ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัย  บวกรวมกับความวิตกว่าองักฤษมีความเสี1ยงที1จะแยกตวัจากอียโูดยไม่มีขอ้ตกลง (No-Deal Brexit) ซึ1งฝั1 งองักฤษ ยืนยนัที1จะเดินหนา้แยกตัวออกจากความเป็น
สมาชิกสหภาพยโุรปตามกาํหนดเสน้ตายในวนัที1 31 ธ.ค.นี �1 ยงัคงเป็นปัจจยัที1ตอ้งติดตามต่อไป  นอกจากนี � ปธน.ทรมัป์ยงัไมล่งนามและเรยีกรอ้งขอแกเ้นื �อหามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 9 แสน
ลา้นดอลลารซ์ึ1งเพิ1งจะผ่านการโหวตจากสภาคองเกรสมาในช่วงตน้สัปดาหนี์ �  โดยปธน.ทรมัป์ระบวุ่า "ผมกาํลังขอใหส้ภาคองเกรสแกไ้ขเนื �อหาในรา่งมาตรการฉบบันี � และใหเ้พิ1มเงินช่วยเหลือแก่
ประชาชนจากระดบั 600 ดอลลาร ์เป็น 2,000 ดอลลาร ์หรอื 4,000 ดอลลารส์าํหรบัคู่สามีภรรยา" ปธน.ทรมัป์กล่าว ขณะที1ตลาดหุน้สหรฐัตอบรบัเชงิลบสะทอ้นจากดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งกว่า 100 จดุ 
กระตุน้อปุสงคด์อลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั ซึ1งกระตุน้แรงขายทองคาํสลบัออกมา สาํหรบับา่ยนี �แนะนาํติดตามการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื1อประเมนิทิศทางค่าเงินบาท
เพิ1มเติม หลงัค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลรุะดบั 30 บาท/ดอลลาร ์และทดสอบ 30.245 บาท/ดอลลารใ์นระหว่างการซื �อขายเชา้นี �จากดอลลารฟื์�นและการระบาดรอบใหมข่องโควิด-19ในประเทศ   

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
23/12/2563 11:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.20 1,866.62 6.42 0.35 

Spot Silver ($) 25.17 25.33 0.16 0.64 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,870 26,810 -60 -0.22 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,872.50 1,867.50 -5.00 -0.27 

Silver Futures (SVFZ20)  25.91 25.41 -0.50 -1.93 

ดชันดีอลลาร ์ 90.61 90.46 -0.15 -0.16 

เงนิบาท (฿/$) 30.21 30.19 -0.03 -0.08 

ที�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ระยะสั�นราคาทองคาํสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,858-1,855 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้
มีโอกาสดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่

หากราคาทองคาํหลดุแนวรบัดงักลา่ว มมุมองเชิงลบจะเพิ1มขึ �น และราคามีโอกาส
ปรบัตวัลงไปหาแนวรบัถดัไปที1 1,839-1,826  ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   
ซื �อขายทาํกาํไรจากการแกว่งตวัในกรอบ แบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรหากราคา

ทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที1 1,884-1,889 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื1อรอเขา้ซื �อเก็งกาํไร

จากการดีดตวัขึ �นหากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,858-1,855 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์โดยสถานะขายตดัขาดทนุหากราคาดีดตวัขึ �นแรงผ่าน 1,907 ดอลลาร์

ตอ่ออนซ ์
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 GOZ20 

1,855  1,839  1,826 

 1,889  1,907  1,921 
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 (+) "ไบเดน"ช ี*วัคซ ีนโควิด-19 ไม่อาจยับยั*งการเสียช ีวิตหลายหมื�นคนในไม่ก ี�เด ือนข้างหน้า นายโจ ไบเดน ว่าที1ประธานาธิบดีสหรฐั เรียกรอ้ง
ใหช้าวอเมริกันยังคง "ระมัดระวงั" ต่อไปในช่วงวันหยุดยาว และเสริมว่าอุปทานวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที1มีน้อยมีแนวโน้มว่าจะไม่อาจยับยั�งการ
เสียชีวติของประชาชน "หลายหมื1นคน" จากโรคระบาดในช่วงไม่กี1เดือนขา้งหนา้  นายไบเดนระบุวา่ "การฉีดวคัซีนใหแ้ก่ชาวอเมริกนัหลายลา้นคนเป็น
หนึ1งในปฏิบตักิารที1ทา้ทายที1สดุที1สหรฐัเคยเผชิญ ซึ1งในขณะที1โรคระบาดดาํเนินไปอย่างตอ่เนื1อง ผูเ้ชี1ยวชาญคดิวา่สถานการณอ์าจเลวรา้ยลงก่อนที1จะ
ดีขึ �น"  เจา้หนา้ที1สุขภาพพสหรฐัยํ�าว่า พวกเขาหวงัวา่จะฉีดวคัซีนโควดิ-19 แก่ชาวอเมรกินัอย่างนอ้ย 20 ลา้นคนภายในสิ �นปีนี� ขอ้มลูจากศนูยค์วบคมุ
และป้องกนัโรคสหรฐั (CDC) ระบุว่า ในวนัจนัทรไ์ดมี้การกระจายวคัซีนกว่า 4.6 ลา้นโดสทั1วสหรฐั และประชาชนอย่างนอ้ย 614,117 คนไดร้บัวคัซีน
โดสแรก 

 (-) วิตกโควิด-19 หนุนดอลลารข์ณะปอนดผ์ันผวนจากเบร ็กซ ิท ดอลลารร์กัษาแรงบวกในวนันี� เมื1อเทียบกบัเงินสกุลหลกัต่างๆในการซื �อขายที1
เบาบางในช่วงใกลว้นัหยุด ขณะที1ความระมัดระวงัเกี1ยวกับไวรสัโควิด-19 กลายพันธุ์ที1แพร่กระจายไดร้วดเร็วในอังกฤษ กระตุน้อุปสงคส์ินทรพัย์
ปลอดภยั  ปอนดร์ว่งลง 3 วนัติดตอ่กนั ขณะที1เวลาขององักฤษเหลือนอ้ยลงในการบรรลุขอ้ตกลงการคา้กบัสหภาพยุโรป (EU) ก่อนที1องักฤษจะแยกตวั
จาก EU อย่างสมบูรณใ์นช่วงสิ �นปี ดชันีดอลลารป์รบัขึ �น 0.1% มาที1 90.561 โดยขยายแรงบวกสาํหรบัสปัดาหนี์�สู่ 0.7% นั1นทาํใหด้ชันีมีแนวโนม้อ่อน
ลงกว่า 6% ในปีนี� "นกัลงทนุวิตกเกี1ยวกบัโควดิ-19 และเบรก็ซทิ" นกัวิเคราะหก์ล่าว  สภาคองเกรสสหรฐัผ่านแผนช่วยเหลือโควิด-19 วงเงิน 8.92 แสน
ลา้นดอลลารเ์มื1อวานนี� และการเปิดตวัวคัซีนกาํลงัไดร้บัแรงผลกัดนั  แต่ความคืบหนา้นั�นเกิดความไม่แน่นอนจากการที1ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ขู่วา่จะไม่
อนมุัติร่างกฎหมายกระตุน้ โดยกล่าวว่า ร่างกฎหมายควรไดร้บัการแกไ้ขเพื1อเพิ1มจาํนวนเงินเช็คกระตุน้ แมว้่านั1นแทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดจนถึง
ขณะนี�   

 (-) เยอรมนีขยายคําสั�งห ้ามผู้เด ินทางจากอังกฤษเข้าประเทศจนถงึ 6 ม.ค. สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ เยอรมนีไดข้ยายคาํสั1งหา้มผูเ้ดินทางจาก
อังกฤษเขา้ประเทศออกไปจนถึงวนัที1 6 ม.ค. ท่ามกลางความกังวลเกี1ยวกับเชื �อไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที1มีอัตราการติดเชื �อสูง แมก่้อนหน้านี�
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะแนะนาํใหป้ระเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ยกเลิกคาํสั1งหา้มผูเ้ดินทางจากองักฤษเขา้ประเทศก็ตาม คาํแนะนาํการ
เดนิทางฉบบัปรบัปรุงที1เปิดเผยเมื1อวนัองัคาร (22 ธ.ค.) ระบุวา่ คาํสั1งหา้มเดินทางดงักล่าวจะเริ1มบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที1 22 ธ.ค. จนถงึ 6 ม.ค. สาํหรบัผูที้1
เดินทางจากองักฤษไปยงัเยอรมนี แต่มีหมายเหตุว่า พลเมืองเยอรมันที1ตอ้งการเดินทางกลบัเยอรมนีจะสามารถกลบัเขา้ประเทศได ้ รายงานระบุว่า 
นบัตั�งแต่วนัที1 1 ม.ค. 2564 เป็นตน้ไป ผูที้1พกัอาศยัและผูมี้สิทธิeพกัอาศยัในเยอรมนีจะสามารถเดนิทางไดอี้กครั�ง โดยรฐับาลกลางจะตอ้งใหก้ารอนมุตัิ
เที1ยวบินเป็นรายบุคคล ทั�งนี � เยอรมนีเป็นหนึ1งในประเทศใน EU ที1สั1งหา้มหรือพิจารณาจะหา้มการเดนิทางจากองักฤษ เนื1องจากมีความกงัวลเกี1ยวกบั
การกลายพนัธุข์องไวรสัโควดิ-19 ทางตอนใตข้ององักฤษd 

 (-) IMF เตือนการฟื* นตัวของยูโรโซนอาจชะลอตัว, ยังจาํเป็นต้องมีการกระตุ้น กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า ยูโรโซนตกอยู่ใน
ความเสี1ยงที1การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจในปี 2021 จะชะลอตวักว่าที1คาดการณไ์วก่้อนหนา้นี� และอาจจาํเป็นตอ้งมีการกระตุน้เพิ1มเตมิ ขณะที1การฟื�นคืน
ของโควิด-19 แพร่กระจายไปทั1วภมูิภาค ความเสี1ยงจะยงัคงอยู่ในทศิทางขาลงในช่วงเขา้สู่ปีใหม่และช่วงเวลาของการฟื�นตวัจะขึ �นอยู่กบัความเรว็และ
ประสิทธิภาพในการเปิดตัววคัซีน IMF ระบุว่า การตอบสนองดา้นนโยบายชนิดที1ไม่เคยมีมาก่อนในยระดบัประเทศและสหภาพยุโรปช่วยบรรเทา
ผลกระทบของวิกฤตการณ์ดงักล่าว IMF ระบุว่า "กิจกรรมเศรษฐกิจมีแนวโนม้จะฟื�นตวัชา้กว่าที1คาด" เวน้แต่ว่าพลวตัโรคระบาดจะเปลี1ยนแปลงไป
อย่างมากในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ จะจาํเป็นตอ้งมีการสนับสนุนทางการคลังเพิ1มเติม และรฐับาลควร "สาํรวจทางเลือกเพื1อยกระดบักฎเกณฑ์
ทางการคลังในปัจจุบนั" สาํหรบัขณะนี� IMF คงการประมาณการถึงการหดตวั 8.3% ในยูโรโซน ซึ1งมีสมาชิก 19 ประเทศ ในปีนี� และการฟื�นตวัทาง
เศรษฐกิจ 5.2% ในปี 2021 

 (+/-) Pfizer-Modernaกําลังทดสอบวัคซ ีนต้านโควิดท ี�กลายพันธุใ์นอังกฤษได้หร ือไม่  Pfizer-BioNTech และ Moderna ผูพ้ฒันาวคัซีนตา้นโค
วิด-19 ในระดบัแนวหนา้ของโลก เปิดเผยว่า กาํลงัอยู่ระหว่างการทดสอบเพื1อดวู่า วคัซีนโควิด-19 ของตน มีประสิทธิภาพมากพอในการป้องกนัการ
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ที1กาํลงัระบาดหนกัในสหราชอาณาจกัร และมีอนัตรายจากความสามารถในการแพรเ่ชื �อไดส้งูถงึ 70% 
 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทรที์1 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเชื1อมั1นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค.  -14** -18 

วนัองัคารที1 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื1อมั1นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค. จาก GfK  -7.3** -6.7 

 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 3/2020  33.4%** 33.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนพ.ย.  6.69M** 6.85M 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดรชิมอนด ์  19** 15 

วนัพธุที1 23 ธ.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั1งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนพ.ย.   0.5% 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั1งซื �อสินคา้คงทนเดือนพ.ย.   0.6% 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนพ.ย.   -0.2% 0.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนพ.ย.   -0.3% -0.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   862K 885K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ย.   990K 999K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื1อมั1นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM   81.0 81.4 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM    2.3% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์    -3.1M 

วนัพฤหสับดีที1 24 ธ.ค. ทั�งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Eve   - - 

วนัศกุรที์1 25 ธ.ค. ทั�งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 
ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที1มีการประกาศออกมา 
*ที1มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที1 18 ธันวาคม 2020 ซึ1งอาจมีการเปลี1ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 


