
 

 

 

 

   

1,855  1,839  1,826 

 1,889  1,907  1,921 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี�เคลื�อนไหวในแดนบวก ขานรบัดอลลารอ่์อนค่าลง ขณะที�เงินปอนดไ์ดร้บัแรงหนนุต่อเนื�องหลงัองักฤษ-อียูใกลบ้รรลดีุล'เบร็กซิท' ขณะนกัการทตูจากชาติ
สมาชิกของอีย ูยงัไดร้บัแจง้จากคณะกรรมาธิการยโุรป (อีซี) ซึ�งเป็นองคก์รบริหารของอียเูพื�อใหเ้ตรียมพรอ้มสาํหรบัการเขา้ประชุมในวนัพรุง่นี� หากองักฤษและ อียสูามารถบรรลขุอ้ตกลง  
ทั�งนี�  นกัการทตูรายหนึ�งกลา่วว่า “ดเูหมือนว่าทั�งสองฝ่ายใกลบ้รรลขุอ้ตกลงแลว้ โดยอยู่ที�ว่าจะมีการประกาศในวนันี�หรือพรุง่นี�”  สว่นประเดน็การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่
ทางการคลงัของสหรฐั แมว้่าก่อนหนา้นี�ทรมัป์จะยงัไม่ยอมลงนามขอ้ตกลงดงักล่าว โดยเรียกรอ้งใหเ้พิ�มจาํนวนเงินในเช็คเงินสดที�จะแจกจ่ายใหก้ับชาวอเมริกันจาก 600 ดอลลาร ์เป็น 
2,000 ดอลลาร ์ ซึ�งตอ้งติดตามความคืบหนา้ต่อ โดยขั�นตอนถัดไป สภาคองเกรสอาจนาํร่างกฎหมายดงักล่าวกลบัไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข แต่ถา้สภาคองเกรสไม่ดาํเนินการดงักล่าว 
ปธน.ทรมัป์ก็จะมี 3 ทางเลือก คือ ลงนามในรา่งกฎหมายนี�เพื�อใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย, ใชส้ทิธิวีโต ้หรือไม่ดาํเนินการใดๆ ซึ�งจะทาํใหร้า่งกฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย
โดยอตัโนมตั ิซึ�งขณะนี�ทรมัป์ยงัไม่ไดส้ง่สญัญาณว่าจะใชส้ทิธิในการวีโตแ้ตอ่ย่างใด ดงันั�นจงึคาดว่ารา่งกฏหมายดงักลา่วมีแนวโนม้ที�จะออกมาบงัคบัใชใ้นไม่ชา้นี� ซึ�งจะสง่ผลใหเ้ทรนหลกั
ของ Dollar Index เป็นทศิทางขาลง  จงึประเมินว่า Downside ของราคาทองคาํจะอยู่ในกรอบจาํกดัและมีโอกาสที�จะคอ่ยๆฟื�นตวัขึ �นได ้ สาํหรบัวนันี�ปรมิาณการซื �อขายอาจลดลงกว่าปกต ิ 
เนื�องจากตลาดเงิน  ตลาดทนุของสหรฐัและตลาด COMEX จะปิดทาํการเรว็กว่าเวลาปกติเนื�องในวนั Christmas Eve ขณะที�ตลาดเยอรมนีจะปิดทาํการทั�งวนั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิค
ประเมินว่า หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะทาํใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของราคาเพื�อสะสมกาํลงั แตห่ากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบั 1,858-
1,855 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดก็้จะเหน็การดีดตวัขึ �น โดยยงัมีโอกาสที�จะราคาทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,889-1,907 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยุทธ ์ขายเพื�อทาํกาํไรระยะสั�น หากไม่ผ่าน
แนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากผ่านไดช้ะลอการขายทาํกาํไรออกไปที�แนวตา้นถดัไป 1,907 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(เป็นจดุตดัขาดทนุสถานะขาย) และเขา้ซื �อคืนหากราคาย่อ
ตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,858-1,855 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                       ข ายท อ งคําเมื�อ ร าค าป ร ับ ตัวข ึ!น ไม่ท ะลุแ น วต้าน โซ น 

1,884-1,889 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากไม่ผ่านอาจเหน็การอ ่อนตัวลงทดสอบ

แ น วร ับ  1,858-1,855 ด อ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ ป ร ิมาณการ ซ ื!อ ข ายอ าจลด ลง 

เน ื�องจากตลาดเงนิตลาดท ุนในบางประเทศ หยุดทาํการตั!งแต่วันพฤห ัสบด ี

เน ื�องในวัน Christmas Eve 

 

24 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
24/12/2563 11:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,872.50 1,875.20 2.70 0.14 

Spot Silver ($) 25.51 25.76 0.25 0.98 

เงนิบาท (฿/$) 30.19 30.17 -0.02 -0.07 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,750 26,800 50 0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 51.18 51.66 0.48 0.94 

ดชันดีอลลาร ์ 90.33 90.23 -0.10 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2188 1.2204 0.00 0.13 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  ดอลลารด์ ิ�งหนักเท ียบปอนด ์ ดอลลารด์ิ�งหนกัเทียบปอนด ์หลงัมีข่าวองักฤษ-อียใูกลบ้รรลดีุลเบรก็ซทิ แหล่งข่าวจากวงการทตูระบุวา่ สมาชิก 
27 ชาติของอียเูริ�มเตรียมการสาํหรบักระบวนการบงัคบัใชข้อ้ตกลงการคา้ฉบบัใหม่กบัองักฤษเริ�มตั�งแตว่นัที� 1 ม.ค.2564 ซึ�งข่าวนี�บ่งชี �ว่า ทั�งสองฝ่าย
ใกลที้�จะบรรลุขอ้ตกลงการคา้ที�จะมีการบงัคบัใชห้ลงัจากองักฤษแยกตวัจากอีย ู(เบร็กซิท) ในช่วงสิ �นปีนี� นอกจากนี� นกัการทตูจากชาตสิมาชิกของอียู
ยงัไดร้บัแจง้จากคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ซึ�งเป็นองคก์รบริหารของอียูเพื�อใหเ้ตรียมพรอ้มสาํหรบัการเขา้ประชุมในวนัพรุ่งนี � หากอังกฤษและ อียู
สามารถบรรลุขอ้ตกลง “ดูเหมือนว่าทั�งสองฝ่ายใกล้บรรลุขอ้ตกลงแล้ว โดยอยู่ที�ว่าจะมีการประกาศในวนันี�หรือพรุ่งนี �” นักการทูตรายหนึ�งกล่าว 
นอกจากนี� ดชันีดอลลารอ์่อนค่าลงมากกว่า 6% ในปีนี� หลงันกัลงทนุคาดการณว์่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะยงัคงดาํเนินนโยบายผ่อนคลายทาง
การเงินตอ่ไปเพื�อพยงุเศรษฐกิจสหรฐั ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

 (+) โควิด-19 วิวัฒนาการสู่ 7 สายพันธุ ์สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ปีที�ผ่านมาโควิด-19 ระบาดไปทั�วโลก ถึงขณะนี�คร่าชีวิตประชาชนไปกว่า 
1,725,501 คนแลว้ ไวรสัไดป้รบัตัวเข้ากับมนุษย์ที�มันอาศัยอยู่จนกลายพันธุ์ไปอีกหลายสายพันธุ์ รอยเตอรว์ิเคราะหต์ัวอย่างจีโนมกว่า 185,000 
ตวัอย่างจากโครงการแบ่งปันขอ้มลูไขห้วดัใหญ่โลก (จีไอเอสเอไอดี) ฐานขอ้มลูรหสัพนัธุกรรมไวรสัโคโรนาสายพนัธ◌ุ์ใหม่ใหญ่ที�สดุในโลก ชี�ใหเ้ห็นว่า 
ไวรสัเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี�โควดิ-19 แบง่เป็น 7 สายพนัธุ ์สายพนัธุต์น้กาํเนิดที�พบในเมืองอู่ฮั�นของจีน เมื�อเดือน ธ.ค.2562 เป็นสายพนัธุแ์อล 
จากนั�นกลายพนัธุเ์ป็นสายพนัธุเ์อสเมื�อตน้ปี 2563 ตามดว้ยสายพนัธุวี์และจี ซึ�งสายพนัธุจี์ยงักลายพนัธุต์่อเป็นสายพนัธุจี์อาร,์ จีเอช และจีวี ส่วนอื�นๆ 
ที�กลายพนัธุไ์ม่บ่อยนกัรวมกนัเป็นสายพนัธุโ์อ ในการระบาดช่วงแรกๆ ไวรสักระจายไปทั�วโลกอย่างรวดเร็ว ในเวลานั�นตวัอย่างที�รายงานมายงัจีไอเอส
เอไอดีมีการผสมผสานระหว่างสายพนัธุม์ากขึ �น แต่เมื�อประเทศต่างๆ เริ�มปิดพรมแดนพบสายพนัธุใ์หม่นอ้ยลง ในประเทศที�สายพนัธุจี์ทนทานมากขึ �น
ตอนนี�เริ�มกลายเป็นสายพนัธุ์หลกั อย่างไรก็ตาม โควิดใชเ้วลาและอัตราวิวฒันาการเป็นสายพันธุใ์หม่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศและภูมิภาค ใน
เอเชียสายพันธุแ์อลดั�งเดิม ดาํรงอยู่นานกว่าเนื�องจากหลายประเทศรวมทั�งจีนปิดพรมแดนและควบคมุการเดินทางอย่างรวดเร็ว ตรงขา้มกบัอเมรกิา
เหนือและยโุรปที�ไม่ไดค้วบคมุการเดนิทางไดเ้ขม้งวดเทา่ในช่วงแรกๆ ทาํใหส้ายพนัธุจี์กระจายและกลายพนัธุไ์ดเ้รว็กวา่ 

 (+)  สิงคโปรพ์บผู้ต ิดเช ื!อโควดิกลายพันธุร์ายแรก หลังเดินทางกลับจากอังกฤษ  รฐับาลสิงคโปรไ์ดยื้นยนัการพบผูต้ดิเชื �อไวรสัโควิด-19 กลาย
พนัธุร์ายแรกภายในประเทศ โดยผูต้ดิเชื �อรายนี�เดินทางกลบัจากองักฤษ นอกจากนี� ยงัพบวา่ผูเ้ดนิทางกลบัจากต่างประเทศอีก 11 รายที�เขา้รบัการกกั
ตวัแลว้นั�นมีผลตรวจเบื �องตน้ตดิเชื �อโควดิกลายพนัธุ ์ผูต้ิดเชื �อทั�งหมดซึ�งเดินทางกลบัจากยุโรปนั�นไดร้บัการกกัตวัเป็นเวลา 14 วนัในสถานที�ซึ�งรฐับาล
จดัให ้และผูที้�มีประวตัติดิตอ่ใกลชิ้ดกบับคุคลเหล่านี�ทั�งหมดก็ไดถ้กูสั�งกกัตวัดว้ยเช่นกนั 

 (-) อารเ์จนตินาเป็นประเทศแรกในลาตินอเมร ิกาอนุมัต ิใช้วัคซนีต้านโควิดฉุกเฉ ิน วนันี� (24 ธนัวาคม) บญัชีทวิตเตอรข์องวคัซีนตา้นโควิด-19 
Sputnik V ที�ดูแลโดยกองทุน RDIF ของรฐับาลรสัเซียเผยว่า อารเ์จนตินาเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที�อนุมตัิใชว้คัซีนตา้นโควิด-19 Sputnik V 
เป็นกรณีฉุกเฉิน หลงัหน่วยงานที�รบัผิดชอบอย่าง ANMAT รบัรองและขึ �นทะเบียนวคัซีนดงักล่าว โดยพิจารณาจากผลการทดสอบวคัซีนในมนษุยเ์ฟซ
ที� 3 ในรสัเซียเป็นหลกั แมจ้ะทาํการทดสอบในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์อินเดีย เวเนซุเอลา และเบลารุสดว้ยก็ตาม ซึ�งมีประสิทธิภาพในการตา้นโควดิ-19 
สูงถึง 91.4% ทางดา้น กีเนส กอนซาเลซ การซี์อา รฐัมนตรีสาธารณสุขของอารเ์จนตินาเผยว่า เครื�องบินบรรทุกสินคา้ไดเ้ดินทางถึงกรุงมอสโกแลว้ 
และจะขนส่งวคัซีน Sputnik V ล็อตแรกราว 3 แสนโดสกลบัอารเ์จนตนิาโดยเร็วที�สุด ก่อนที�ทางการจะจดัสรรและแจกจ่ายไปยงัพื�นที�ตา่งๆ ทั�วประเทศ 
โดยสั�งจองวคัซีน Sputnik V ไป 25 ลา้นโดส นอกจากอารเ์จนตินาแลว้ อินเดียสั�งจองวคัซีนจากรสัเซียไป 100 ลา้นโดสและมีแผนผลิตวคัซีนนี�เองโดย
บริษัทยายักษ์ใหญ่ของอินเดียอย่าง Hetero อีก 100 ลา้นโดส บราซิลสั�งจอง 50 ลา้นโดส อุซเบกิสถานสั�งจอง 35 ลา้นโดส เม็กซิกโก 32 ลา้นโดส 
อียิปตแ์ละเนปาล 25 ลา้นโดส เวเนซุเอลา 10 ลา้นโดส และคาซคัสถานอีกราว 4 ลา้นโดส  

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวกส่วนใหญ่ ร ับข ่าวอังกฤษ-อ ียูใกล้บรรลุดลี Brexit  ตลาดหุน้เอเชียเปิดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยไดแ้รงหนนุจาก
แนวโนม้ที�องักฤษและสหภาพยุโรป (EU) จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงการคา้ระหว่างกนัไดก่้อนวนัคริสตม์าสนี� รวมถึงความหวงัที�ว่าสหรฐัจะสามารถ
ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจไดใ้นทา้ยที�สุด ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 26,635.11 จุด เพิ�มขึ �น 110.32 จุด, +0.42% ดชันี HSI 
ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 26,342.87 จดุ ลดลง 0.23 จดุ, -0.00%  

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั!งก่อน 

วนัจนัทรที์� 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค.   -14** -18 

วนัองัคารที� 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคเดือนธ.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 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนพ.ย.  0.4%** 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนพ.ย.  0.9%** 1.3% 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์  803K** 885K 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM  80.7** 81.4 

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

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์  -0.6M** -3.1M 

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

วนัศกุรที์� 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, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 11 ธันวาคม 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


