
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

สรุป  ราคาทองค าเชา้นีไ้ม่มีการเคลื่อนไหว เน่ืองจากตลาดเงินและตลาดทนุของหลายประเทศในเอเชีย  รวมถึงตลาดยโุรปและตลาดสหรฐัปิดท าการ
เน่ืองในวนัครสิตม์าส  ส  าหรบัขา่วอพัเดทเก่ียวกบัการ Brexit นัน้ 'อีย-ูองักฤษ'บรรลขุอ้ตกลงการคา้ร่วมกนัไดส้  าเรจ็ โดยการบรรลขุอ้ตกลงครัง้นีม้ีขึน้เพียง
หนึ่งสปัดาหก์่อนครบก าหนดเสน้ตายที่องักฤษตอ้งแยกตวัออกจากอียอูย่างเป็นทางการในวนัที่ 31 ธ.ค.นี ้ในขัน้ตอนต่อไป รฐัสภาองักฤษจ าเป็นตอ้งให้
สตัยาบนัต่อขอ้ตกลงดงักลา่วภายในสิน้ปีนี ้ก่อนขอ้ตกลงจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 ม.ค.ปีหนา้ ขณะที่อียมูีแนวโนม้ที่จะก าหนดใหข้อ้ตกลงมีผลบงัคบัใช้
ชั่วคราวไปจนกวา่ที่รฐัสภายโุรปจะลงมติในปี 2021 ซึง่จะเป็นปัจจยัหนนุการฟ้ืนตวัขึน้ของเศรษฐกิจฝ่ังยโุรป หนนุคา่เงินยโูร ปอนด ์และราคาทองค าใหฟ้ื้น
ตวัขึน้ได ้

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
25/12/2563 12:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,878.97 1,878.97 0.00 0.00 

Spot Silver ($) 25.80 25.80 0.00 0.00 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,800 26,820 20 0.07 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,879.10 1,877.00 -2.10 -0.11 

Silver Futures (SVFZ20)  25.90 25.86 -0.04 -0.15 

ดชันดีอลลาร ์ 90.33 90.25 -0.08 -0.09 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.08 0.08 0.27 

ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์่อออนซ์
ได ้อาจมีแรงขายท าก าไรระยะสั้นใหก้ลับลงมาตั้งฐานดา้นล่างบริเวณ 
1,858-1,855 ดอลลารต์่อออนซ์อีกครั้ง เบือ้งต้นประเมินว่าราคายังคง
เคลื่อนไหวในกรอบและพยายามทรงตวั หากยืนราคาระดบันีไ้ด ้จึงจะมีแรง
ดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครัง้ 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
ลงทนุระยะสัน้จากการแกวง่ตวั เปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากไม่ผ่าน
แนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,907 ดอลลาร์
ต่อออนซ)์ และเขา้ซือ้คืนหากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,858-1,855 
ดอลลารต์่อออนซ ์
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 GOZ20 

1,855  1,839  1,826 

 1,889  1,907  1,921 

1,881  1,865  1,849 

 1,890  1,911  1,934 

1,863  1,847  1,833 
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 (+) เกาหลีใต้พบผู้ติดเชือ้โควิดเพิ่มอีก 1,241 ราย ทุบสถิติใหม่หลังระบาดหนักในเรือนจ า นายช็อง เซ-กยนุ นายกรฐัมนตรีเกาหลีใต้

เปิดเผยในวนันีว้่า เกาหลีใตพ้บผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 เพิ่มอีก 1,241 รายเมื่อวานนี ้ซึ่งท าสถิติสงูสดุเท่าที่เคยมีมา ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้

เพิ่มขึน้เป็น 54,770 ราย โดยพบการระบาดหนักในวงกวา้งที่เรือนจ าแห่งหนึ่งในกรุงโซล แต่ไม่ไดร้ะบุว่ามีจ  านวนเท่าใด ส่วนยอดผูเ้สียชีวิต

เพิ่มขึน้ 17 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใตเ้พิ่มขึน้เป็น 773 ราย ความเคลื่อนไหวดงักลา่วมีขึน้หลงัเกาหลีใตป้ระสบ

ความส าเร็จในการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรกๆ โดยมีการรุกตรวจหาโรคและติดตามผูส้มัผสัใกลช้ิดกบัผูต้ิดเชือ้อย่าง

จรงิจงั ทวา่ไวรสัก็ไดก้ลบัมาระบาดหนกัอีกครัง้ 

 (+) ฮ่องกงพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 71 ราย ส่ังกักตัวเพิม่เป็น 21 วัน ฮ่องกงประกาศใชม้าตรการกกัตวัเพื่อเฝา้ระวงัโรคโควิด-19 ที่เขม้งวดขึน้

ส  าหรบัผูท้ี่เดินทางมาจากต่างประเทศ เน่ืองจากฮ่องกงยงัคงเผชิญกับสถานการณก์ารระบาดที่รุนแรง โดยพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่ 71 รายในวนั

พฤหสับดี แถลงการณข์องรฐับาลฮ่องกงระบวุ่า นบัตงัแต่วนันี ้(25 ธ.ค.) ผูท้ี่เดินทางไปยงัประเทศอื่น ๆ นอกจีนในช่วง 21 วนัที่ผ่านมา จะตอ้ง

เขา้รบัการกกัตวัในโรงแรมที่ก  าหนดเป็นเวลา 21 วนั จากเดิมที่ก  าหนดไว ้14 วนั เน่ืองจากระยะฟักตวัของโรคโควิด-19 ในผูป่้วยบางรายอาจกิน

เวลามากกว่า 14 วนั นอกจากนี ้ผูท้ี่เคยอยู่ในแอฟริกาใตน้านเกิน 2 ชั่วโมงในช่วง 21 วนัที่ผ่านมา จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้มายงัฮ่องกง เพ่ือ

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ โดยเมื่อตน้สปัดาหร์ฐับาลไดใ้ชม้าตรการเดียวกันนีก้ับผู้ที่เดินทางมาจากองักฤษ ศูนย์

ป้องกนัสขุภาพ (CHP) ของฮ่องกงรายงานว่า พบผูต้ิดเชือ้โควิดรายใหม่ 71 รายในวนัพฤหสับดี ส่งผลใหม้ีผูต้ิดเชือ้สะสมอยู่ที่ 8,424 ราย ใน

จ านวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่นัน้ มีผูต้ิดเชือ้ในประเทศ 61 ราย ในจ านวนนีม้ี 30 รายที่ไม่สามารถระบแุหล่งที่มาได ้ส่วนอีก 10 รายเป็นการติดเชือ้

จากตา่งประเทศ โดย 3 รายในจ านวนนีม้าจากประเทศองักฤษ ส านกัขา่วซนิหวัรายงาน 

 (+) ดอลลารอ์่อนเล็กน้อยเทยีบเยน นลท.ขายหลังไม่ม่ันใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเล็กนอ้ย

แตะระดบักลางของช่วง 103 เยน เน่ืองจากนกัลงทนุไดข้ายเงินดอลลารเ์พ่ือซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภยั หลงัเกิดความไม่มั่นใจเก่ียวกบั

การเจรจามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ่มเติมในสหรฐัส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวที่ 103.57-

103.65 เยน เทียบกบั 103.69-103.79 เยนที่ตลาดนิวยอรก์ และ 103.56-103.58 เยนที่ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้

 (+) นิกเกอิปิดเช้าลบ 8.36 จุด ซือ้ขายเบาบางวันคริสตม์าส ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันีท้่ามกลางการซือ้ขาย

ที่เบาบางในวนัครสิตม์าส และการรว่งลงอยา่งรุนแรงของหุน้ซอฟทแ์บงก ์กรุป๊ กดดนัตลาดดว้ย ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาค

เชา้วนันีท้ี่ 26,659.99 จดุ ลดลง 8.36 จดุ หรอื -0.03% 

 (-) อังกฤษพบผู้ติดโควิดพุ่งกว่า 3.9 หม่ืนราย แม้รัฐคุมเข้มสกัดไวรัสกลายพันธุ ์ขอ้มลูจากระบบตรวจสอบและติดตามของส านักงาน

บรกิารสขุภาพแห่งชาติองักฤษ (NHS) บง่ชีว้่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 39,036 ราย สง่ผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้

เพิ่มขึน้แตะ 2,188,587 ราย ในช่วง 28 วนัที่ผ่านมา องักฤษพบผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 574 ราย สง่ผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้แตะ 

69,625 ราย นอกจากนี ้ในชว่งระหวา่งวนัที่ 10-16 ธ.ค. องักฤษพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 แตะ 173,875 ราย ซึง่ถือเป็นสถิติเพิ่มขึน้รายสปัดาหส์งูสดุ 

นบัตัง้แต่เริ่มเก็บขอ้มลูในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ชาวองักฤษเกือบ 2 ลา้นรายไดเ้ขา้รบัการตรวจหาเชือ้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ในช่วงเวลา

ดงักลา่ว ซึง่เพิ่มขึน้ 12% จากสปัดาหก์่อนหนา้ 

 
  ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค.   -14** -18 

วนัองัคารที่ 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค. จาก GfK   -7.3** -6.7 

 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 3/2020   33.4%** 33.1% 

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

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

วนัพธุที่ 23 ธ.ค. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50%** 0.50% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนพ.ย.   0.4%** 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ย.   0.9%** 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคล (PCE)   0.0%** 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนพ.ย.   -0.4%** 0.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนพ.ย.   -1.1%** -0.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   803K** 885K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนพ.ย.   841K** 999K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM   80.7** 81.4 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดอืนธ.ค.จาก UoM   2.5%** 2.3% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   -0.6M** -3.1M 

วนัพฤหสับดีที่ 24 ธ.ค. ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Eve  - - 

วนัศกุรท์ี่ 25 ธ.ค. ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 
ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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