
 

 

 

 

   

1,866  1,852  1,839 

 1,907  1,921  1,933 

สรุป  ราคาทองคาํแกวง่ตวัสลบัขึ �นลงในกรอบ หลงัจากเมื�อวานราคามีจงัหวะดีดตวัขึ �น แตย่งัไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้นทางจิตวิทยาที�ระดบั 1,900 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์สง่ผลใหแ้รงซื �อทางเทคนิคยงัคงจาํกดั ขณะที�ปัจจยัพื �นฐานประเดน็มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมเ่พื�อเยียวผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 และรา่งงบประมาณรายจ่ายวงเงินรวม 2.3 ลา้นลา้นดอลลารซ์ึ�งปธน.ทรมัป์ไดอ้นุมติัไปเมื�อวานนั�น ราคาทองคาํ price in ปัจจัยดงักล่าวไประดบัหนึ�ง
แลว้ ส่วนประเด็นที� สภาผูแ้ทนฯสหรฐั ไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง 275 ต่อ 134 อนุมติัการเพิ�มวงเงินในเช็คเงินสดเพื�อช่วยเหลือประชาชนที�ไดร้บัผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 เป็น 2,000 ดอลลาร ์จากเดิม 600 ดอลลารต์ามขอ้เรยีกรอ้งทรมัป์นั�น จะสง่ใหว้ฒิุสภาทาํการลงมติเป็นลาํดบัต่อไป ซึ�งการลงมติอาจเกิดขึ �น
ในวนัองัคารตามเวลาสหรฐั ข่าวที�เขา้มากระทบอาจทาํใหร้าคาทองคาํผนัผวนไดใ้นระยะสั�น  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืน
เหนือ 1,900-1,907 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(1,900 ระดบัสงูสดุของวนัจนัทร ์และ 1,907 ระดบัสงูสดุของสปัดาหที์�ผา่นมา) สง่ผลใหแ้รงซื �อยงัคงถกูจาํกดั และการเคลื�อน
ไหของราคาทองคาํยงัคงแกว่งตวัออกดา้นขา้ง ประเมินแนวรบัระยะสั�นในโซน 1,869-1,866 ดอลลารต์่อออนซ ์และปรมิาณการซื �อขายอาจเบาบางลง เนื�องจากใกล้
จะถึงวนัหยุดในเทศกาลปีใหม่ แนะนาํกลยุทธ ์เนน้การเก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั โดยเขา้ซื �อเมื�อราคาปรบัตวัลงมาในบริเวณแนวรบั 1,869-1,866 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ(์สถานะซื �อตดัขาดทนุ 1,866 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ ขณะที�การแบง่ปิดสถานะเพื�อทาํกาํไรพิจารณาในโซน 1,900-1,907 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เก ็งกาํไรระยะสั�น โดยอาจต้องพ ิจารณาโซน 1,869-

1,866 ดอลลารต์ ่อออนซเ์ป็นจุดซ ื�อ อย่างไรก็ตามหากราคาปร ับตัว

ข ึ�นไปและไม่สามารถยนืเหนือ 1,900-1,907 ดอลลารต์ ่อออนซ ์อาจ

เลือกแบ่งปิดสถานะซื�อเพ ื4อทาํกาํไร 

 

29 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
29/12/2563 12:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,873.22 1,878.00 4.78 0.26 

Spot Silver ($) 26.24 26.30 0.06 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.05 -0.11 -0.36 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,900 26,750 -150 -0.56 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 50.92 51.10 0.18 0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 90.29 90.12 -0.17 -0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.2210 1.2238 0.00 0.23 

ที4มา : Aspen 

 



 

 

 (+) หลายประเทศท ั4วโลก ทยอยตรวจพบผู้ต ิดโควิด-19 กลายพ ันธุ ์ วนันี � (29 ธันวาคม) หลายประเทศทั�วโลกเริ�มทยอยรายงานการพบผู้
ติดโควิด-19 กลายพนัธ◌ุ์ ทั�งที�มีการตรวจพบในสหราชอาณาจกัรและในแอฟรกิาใต ้หลงัการแพร่ระบาดผ่านมานาน 1 ปี โดยก่อนหนา้นี �ผูป่้วย
ส่วนใหญ่ที�ติดเชื �อกลายพันธ์◌ุมักมีประวัติเดินทางกลับจากสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นที�สเปน สวิตเซอรแ์ลนด ์สวีเดน รวมถึงฝรั�งเศส 
แคนาดา ญี�ปุ่ น เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแ์ลนด ์และออสเตรเลีย ส่งผลใหห้ลายประเทศเพิ�มมาตรการคมุเขม้ หรือปิดรบัการเดินทางเขา้ประเทศ
ชั�วคราวของนักท่องเที�ยวจากสหราชอาณาจักร หรือเพิ�งมีประวัติเดินทางกลับจากที�นั�นเมื�อไม่นานมานี� ล่าสุดพบผูติ้ดเชื �อกลายพันธ◌ุ์แบบ
เดียวกบัที�กาํลงัระบาดในสหราชอาณาจกัรเพิ�มอีก 5 รายในสเปน ขณะที�ทางการฟินแลนดยื์นยนัพบผูติ้ดโควิด-19 กลายพนัธ◌ุ์แบบที�ตรวจพบ
ในสหราชอาณาจกัร 2 ราย และแบบที�ตรวจพบในแอฟรกิาใต ้1 ราย โดยทั�งหมดมีประวติัเดินทางกลบัจากต่างประเทศ ซึ�งทางการฟินแลนดร์ะบ ุ
ใหน้กัเดินทางจากสหราชอาณาจกัรทกุคนตรวจหาการติดเชื �อทั�งหมด ไม่ว่าจะมีหรอืแสดงอาการหรอืไม่ก็ตาม 

 (-) เกาห ลีใต้เตร ียมลงน ามข้อ ตกลงนําเข ้าวัคซ ีน ต้าน โควิด -19 จากโมเดอ ร ์น า  สาํนักข่าวยอนอัปรายงานการเปิดเผยของสาํนัก
ประธานาธิบดีเกาหลีใตใ้นวนันี �ระบวุ่า เกาหลีใตเ้ตรยีมลงนามในขอ้ตกลงนาํเขา้วคัซีนตา้นโรคโควิด-19 จากบรษัิทโมเดอรน์า อิงคข์องสหรฐัเพื�อ
ฉีดใหก้ับประชาชน 20 ลา้นคน   ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ �น หลังทางการเกาหลีใต้ไดใ้หค้าํมั�นที�จะเร่งเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้
ประชาชน เนื�องจากเกาหลีใตต้รวจพบผูป่้วยโควิด-19 กลายพนัธุก์ลุ่มแรกในประเทศที�เชื�อมโยงกบัไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ที�พบในสหราช
อาณาจักร  ดา้นโมเดอรน์าเปิดเผยว่า ทางบริษัทมีแผนการที�จะทดสอบวัคซีนของบริษัทเพิ�มเติมในอีกไม่กี�สัปดาหข์า้งหนา้นี � เพื�อยืนยันถึง
ประสิทธิภาพของวคัซนีในการปอ้งกนัไวรสัโควิดสายพนัธุใ์ดๆ ที�เกิดขึ �น  โมเดอรน์าคาดว่า วคัซนีของบรษัิทซึ�งเพิ�งไดร้บัอนมุติัการใชง้านเป็นกรณี
ฉกุเฉินในสหรฐั จะสามารถป้องกนัเชื �อโควิดสายพนัธุใ์หม่ที�พบในองักฤษไดเ้มื�อพิจารณาจากขอ้มลูที�มีอยู่ในปัจจบุนั  "เราไดท้าํการทดสอบเซรุ่ม
จากสตัวแ์ละมนษุยที์�ไดร้บัการฉีดวคัซนีโควิด-19 ของโมเดอรน์า กบัเชื �อไวรสัโควิดสายพนัธุต่์างๆ ซึ�งเกิดขึ �นก่อนหนา้นี �นบัตั�งแต่มีการแพรร่ะบาด
ครั�งแรก และพบว่า วคัซนีของเรายงัคงมีประสิทธิภาพที�เท่ากนัในการปอ้งกนัไวรสัโควิดสายพนัธุต่์างๆ" โมเดอรน์าระบ ุ

 (-) 'ไบเดน'เตร ียมปัดฝุ่ นกม.การผลิตยามสงคราม แหล่งข่าวระบวุ่า นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐั จะประกาศใชก้ฎหมายการผลิต
ยามสงคราม (Defense Production Act) หลังจากที�เขาเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที� 20 ม.ค.2564 เพื�อเร่งการผลิตวคัซีนตา้น
ไวรสัโควิด-19 “ท่านจะประกาศใชก้ฎหมายการผลิตยามสงคราม เพื�อสรา้งความมั�นใจว่าจะมีการผลิตชดุ PPE, ชดุตรวจสอบโควิด และมีการ
จดัสรรวตัถดิุบในการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ” พญ.เซลีน กาวนเ์ดอร ์ซึ�งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นโควิด-19 ของนายไบเดน 
กล่าว กฎหมายการผลิตยามสงครามจะใหอ้าํนาจประธานาธิบดีสหรฐัในการสั�งการใหบ้ริษัทต่างๆทาํการผลิตในสิ�งที�มีความสาํคญัต่อความ
มั�นคงแห่งชาติ ซึ�งจะทาํใหส้หรฐัไดร้บัวตัถดิุบที�มีความจาํเป็นในการผลิตวคัซนีตา้นไวรสัโควิด-19 สื�อรายงานก่อนหนา้นี �ว่า บรษัิทไฟเซอร ์อิงคไ์ด้
เคยยื�นเรื�องต่อรฐับาลของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์เพื�อใหช่้วยหลือบริษัทในการไดร้บัวตัถุดิบที�มีความจาํเป็นในการผลิตวคัซีน แต่ก็ตอ้ง
ผิดหวงัต่อท่าทีที�เฉยเมยของรฐับาล สื�อเปิดเผยว่า ไฟเซอรไ์ดบ้รรลุขอ้ตกลงจัดส่งวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 จาํนวน 200 ลา้นโดสใหแ้ก่รฐับาล
ภายในเดือนก.ค.ปีหนา้ โดยมีเงื�อนไขว่ารฐับาลจะตอ้งประกาศใชก้ฎหมายการผลิตในยามสงครามเพื�อช่วยใหไ้ฟเซอรส์ามารถเขา้ถึงวตัถุดิบ
พิเศษจาํนวน 9 รายการที�มีความจาํเป็นในการผลิตวคัซนี 

 (+/-) ดอลลารท์รงตัวกรอบบน 103 เยน จากแรงซ ื�อตามท ิศทางตลาดหุ้น  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัทรงตัวในกรอบบน 103 เยน โดยนัก
ลงทนุไดเ้ขา้ซื �อเงินดอลลารห์ลงัตลาดหุน้ยโุรปและสหรฐัปรบัตวัขึ �น ขานรบัการที�ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ลงนามบงัคบัใชม้าตรการกระตุน้
เศรษฐกิจสหรฐัแลว้ สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที�ยงวนันี �ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 103.73-103.74 เยน เทียบกบั 103.74-
103.84 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 103.46-103.47 เยนที�ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื�อวานนี� ยูโรเคลื�อนไหวที� 1.2233-1.2237 
ดอลลาร ์และ 126.94-127.01 เยน เทียบกบั 1.2211-1.2221 ดอลลาร ์และ 126.68-126.78 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 1.2231-1.2232 ดอลลาร ์
และ 126.54-126.58 เยนที�ตลาดโตเกียวในช่วงเย็นวานนี� 

  ท ี4มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
 

 

 
 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 28 ธ.ค. ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : Boxing Day  - - 

วนัองัคารที� 29 ธ.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนต.ค.โดย S&P/CS   7.0% 6.6% 

วนัพธุที� 30 ธ.ค. 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนธ.ค.   56.6 58.2 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนพ.ย.   0.1% -1.1% 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์    -0.6M 

วนัพฤหสับดีที� 31 ธ.ค. ทั�งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   - - 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI)ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   52.0 52.1 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนธ.ค.   56.3 56.4 

 ทั�งวนั เยอรมนี Bank Holiday : New Year's Eve   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   830K 803K 

วนัศกุรที์� 01 ม.ค. ทั�งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   - - 

 ทั�งวนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทั�งวนั ฝรั�งเศส Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทั�งวนั เยอรมนี Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 25 ธันวาคม 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


