
 

 

 

 

   

1,866  1,852  1,839 

 1,907  1,921  1,933 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ขยบัขึ �น รบัปัจจยัหนนุจาก Dollar Index ลงมาเคลื'อนไหวตํ'ากว่า *+ จุด แตะระดบั /*.12 จุดในระหว่างการซื �อขายเชา้วนันี� ซึ'งถือเป็น Low สดุ รอบ ; ปีครึ'ง 
ทั�งนี� ดอลลารร์่วงตอ่เนื'องนบัตั�งแต่ที'ปธน. ทรมัป์ลงนามร่างกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่เพื'อเยียวผลกระทบจากการระบาดของโควิด-G*และร่างงบประมาณรายจ่าย
วงเงินรวม ;.I ลา้นลา้นดอลลาร ์แมว้่าขณะนี�ความพยายามในการเพิ'มการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-G* เป็น ;,+++ ดอลลาร ์จากเดมิ K++ ดอลลารจ์ะถกูขดัขวางจากนายมิตช ์แมคคอนเนล 
ผูน้าํเสียงขา้งมากในวุฒิสภาสหรฐั  แต่ตลาดคาดการณ์เป็นวงกวา้งว่า  ดอลลารอ์าจจะร่วงลงต่อไปในปีหนา้ เนื'องจากนายโจ ไบเดน ว่าที'ปธน.สหรฐัมีแนวโนม้ที'จะผลกัดนัมาตรการ
สนบัสนนุเศรษฐกิจมากยิ'งขึ �น เพื'อฟื�นเศรษฐกิจที'ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดของโควิด-19  ซึ'งสถานการณย์งัคงน่าวิตก หลงัผูว้่าการรฐัโคโลราโด เปิดเผยเมื'อวานนี� (;* ธ.ค.) 
ว่า พบผูต้ดิเชื �อโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ที'กลายพนัธุใ์นรฐัโคโลราโด โดยเป็นชนิดเดียวกบัที'พบในองักฤษก่อนหนา้นี� หน่วยงานดา้นสาธารณสขุของรฐั ระบวุ่า ผูต้ดิเชื �อเป็นชายอายใุนวยั 
;+ ปีเศษ อยู่ในระหว่างการกักตวัในเขตการปกครองเอลเบิรท์ ซึ'งเป็นพื�นที'ชนบททางตะวันออกเฉียงใตข้องนครเดนเวอร ์และไม่มีประวัติการเดินทาง ขณะที'เทรเวอร ์เบดฟอรด์ 
นกัวิทยาศาสตรป์ระจาํศนูยม์ะเรง็เฟรด ฮตัชินสนั ในนครซีแอทเทลิ (Fred Hutchinson Cancer Research Center) รฐัวอชิงตนั ระบวุ่า แมข้ณะนี�ไวรสักลายพนัธุย์งัพบไดย้ากสหรฐัฯ แต่
การพบผูต้ดิเชื �อโดยไม่ไดมี้ประวตักิารเดนิทางนั�นหมายความไดว้่า ไวรสักลายพนัธุช์นิดนี�กาํลงัมีการระบาดอยู่ โดยอาจมาจากผูที้'เดนิทางมาจากองักฤษในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเดือน
ธนัวาคม นอกจากนี�ยงัแสดงความกงัวลว่า จะมีการระบาดของไวรสักลายพนัธุนี์�อีกระลอก ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํไม่สามารถกลบัขึ �นยืนเหนือ G,900-1,*+1 
ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํใหมี้แนวโนม้อ่อนตวัลงเพื'อสะสมแรงซื �อ โดยโซน G,*+1 ดอลลารต์่อออนซ ์เป็นกรอบของแนวตา้นในแนวโนม้ Sideway down  หากไม่ผ่านอาจมีแรงขายทาํกาํไรที'
อาจเพิ'มสงูขึ �น หากยืนไม่อยู่ราคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบกรอบแนวรบัดา้นล่างบริเวณ G,869-1,/KK ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํชะลอการเปิดสถานะเพิ'ม เนื'องจากปรมิาณการซื �อขายอาจ
เบาบาง แต่หากรบัความเสี'ยงไดส้งูอาจเปิดสถานะซื�อเมื'อราคาอ่อนตวัลงมายงับริเวณแนวรบั G,869-1,/KK ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดสถานะซื�อหากราคาหลดุ G,/KK ดอลลารต์่อออนซ ์) 
ขายทาํกาํไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซน G,900-1,*+1 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เน้ น ล งทุน ร ะย ะสั� น   โด ย เ สี� ย งซ ื�อ บ ร ิ เ ว ณ 

1,869-1,866 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์ (ตัดข าดทุน ห ากห ลุด  1,866 

ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยขายทาํกาํไรหากราคายังไม่ผ่าน

โซน 1,900-1,907 ดอลลารต์่อออนซ ์ 

 

30 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
30/12/2563 12:09 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,877.90 1,884.93 7.03 0.37 

Spot Silver ($) 26.19 26.43 0.24 0.92 

เงนิบาท (฿/$) 30.04 30.00 -0.04 -0.13 

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

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 51.08 51.24 0.16 0.31 

ดชันดีอลลาร ์ 89.97 89.74 -0.23 -0.26 

เงนิยโูร (€/$) 1.2249 1.2289 0.00 0.33 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารร์ ่วงแตะตํ�าสุดรอบหลายปีเท ียบเงินหลายสกุล  ดอลลารร์่วงสู่ระดบัต ํ'าสุดรอบหลายปี เมื'อเทียบกบัเงินหลายสกุลในวนันี� ขณะที'เท
รดเดอรเ์งินมองขา้มความล่าชา้ครั�งใหม่ในเช็คกระตุน้สหรฐัและยงัคงคาดว่า อาจจะยงัมีความช่วยเหลือทางการเงินเพิ'มเติม ดอลลารแ์ตะระดบัต ํ'าสุด
รอบกวา่ ; ปีเมื'อเทียบกบัยูโร, ดอลลารอ์อสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ดอลลารย์งัดิ'งสู่ระดบัต ํ'าสดุในรอบกว่า g ปีเมื'อเทียบกบัฟรงักส์วสิและร่วงลงในวง
กวา้งเมื'อเทียบกบัสกลุเงินเอเชีย  เมื'อวานนี�นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากของวฒุิสภาสหรฐัยบัยั�งการพิจารณาในทนัทีต่อมาตรการเพิ'ม
การจ่ายเงินเยียวยาโควิด-G* สู่ ;,+++ ดอลลาร ์ซึ'งเพิ'มความยุ่งยากอีกครั�งต่อการเจรจาเกี'ยวกบัแผนกระตุน้การคลงั  ดอลลารร์่วงต่อเนื'องนบัตั�งแต่
ที'ปธน.โดนัลด ์ทรมัป์ลงนามร่างกฎหมายความช่วยเหลือและการใชจ่้ายโควดิ-G* ในวนัอาทิตย ์เนื'องจากแผนกระตุน้มากขึ �นสาํหรบัเศรษฐกิจสหรฐั
ลดอปุสงคส์าํหรบัการถือครองดอลลาร ์ ขณะที'ขนาดการจ่ายเงินเยียวยายงัไม่แน่นอน แตน่กัวเิคราะหห์ลายรายกล่าววา่ ดอลลารอ์าจจะรว่งลงอีกครั�ง
ในปีหนา้ เนื'องจากคาดวา่นายโจ ไบเดน วา่ที'ปธน.สหรฐัจะผลกัดนัมาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจมากยิ'งขึ �น 

 (+) ยอดผู้ต ิดเช ื�อ โควิด-?@ รายใหม่ในร ัฐเท ็กซ ัสพุ่ง EF,@@G คน ทุบสถิต ิสูงสุด รฐัเท็กซสัของสหรฐัรายงานผูต้ิดโควิด-G* รายใหม่ ;K,**+ คน 
ซึ'งสูงเป็นประวตัิการณเ์มื'อวานนี� ทาํลายสถิติสูงสุดตลอดกาลครั�งก่อนที'ทาํไวใ้นช่วงไม่ถึง G สปัดาห ์ ตวัเลขจากกระทรวงสาธารณสุขแสดงว่า ยอด
ดงักล่าวสูงกว่าสถิติครั�งก่อนของวนัที' ;I ธ.ค. 2G% ตวัเลขนี�อาจรวมถึงผูต้ิดเชื �อบางรายที'เจา้หนา้ที'สาธารณสุขทอ้งถิ'นไม่ไดร้ายงานในช่วงวนัหยุด 
ยอดผูร้กัษาตวัในโรงพยาบาลเพิ'มสู่ GG,11g คน 

 (+) สหร ัฐฯ พบคนติดโควิด-?@ กลายพันธุร์ายแรกในประเทศท ี�โคโลราโด เจา้หนา้ที'สาธารณสุขโคโลราโดยืนยนัว่าพบผูต้ิดเชื �อโควิด-G* ชนิด
กลายพนัธุแ์บบเดียวกบัที'พบในองักฤษเป็นรายแรกในประเทศแลว้ โดยทางหอ้งปฏิบตักิารแล็บของรฐัโคโลราโดไดแ้จง้ต่อทางศนูยค์วบคมุและปอ้งกนั
โรคของสหรฐัฯ (CDC) รบัทราบเรียบรอ้ยแลว้ รายงานระบวุ่าผูต้ดิเชื �อเป็นชายในช่วงวยั ;+ ปี ซึ'งปัจจบุนักกัตวัอยู่ที'เอลเบิรต์ เคานตี์ และไม่มีประวตัิ
การเดินทาง ดา้น จาเรด โพลิส ผู้ว่าการรฐัโคโลราโด กล่าวว่าจนถึงขณะนี�ยังไม่มีความรูใ้ดๆ เกี'ยวกับโควิด-G* ชนิดกลายพันธุ์ตัวนี �มากนัก แต่
นกัวทิยาศาสตรใ์นองักฤษไดส้่งขอ้ความเตือนทั'วโลกแลว้ว่าไวรสักลายพนัธุใ์หม่มีแนวโนม้ที'จะตดิเชื �อไดง้่ายกว่า ซึ'งทางการรฐัโคโลราโดจะเฝา้ตดิตาม
เคสที'พบ รวมถึงปัจจยัชี�วดัโควิด-G* ทั�งหมดอย่างใกลชิ้ดตามแนวทางการทาํงานของรฐับาลทอ้งถิ'น ซึ'งใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพและความปลอดภยั
ของชาวโคโลราโดเป็นหลัก “เรากาํลังทาํงานเพื'อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื �อไวรัสในทุกระดับ” โพลิสกล่าว ก่อนเสริมว่าเจ้าหน้าที'
สาธารณสุขตา่งเรง่คน้หาผูมี้ความเสี'ยงที'จะตดิเชื �อดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มลูตดิตามรอยจากการใหส้มัภาษณ ์ก่อนหนา้นี� นายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์
สนั ขององักฤษไดอ้อกมาเปิดเผยว่า จากการวเิคราะหไ์วรสัชนิดกลายพนัธุใ์นเบื �องตน้ที'พบในองักฤษคือตวัการสาํคญัที'ทาํใหต้วัเลขผูต้ดิเชื �อในองักฤษ
เพิ'มสูงขึ �นอย่างรวดเรว็เมื'อไม่นานมานี� โดยไวรสัที'นกัวิทยาศาสตรเ์รียกวา่ SARS-CoV-2 VUI ;+;+G;/+G มีความสามารถในการแพรเ่ชื �อถงึ 1+% การ
ออกมายืนยนัคน้พบผูต้ิดเชื �อโควิด-G* ชนิดกลายพนัธุร์ายแรกในสหรฐัฯ เป็นไปตามการคาดการณข์อง CDC ที'ออกมากล่าวในช่วงตน้เดือนธันวาคม
วา่ไวรสักลายพนัธุช์นิดใหม่น่าจะเขา้มาในสหรฐัฯ แลว้ เพียงแต่ยงัไม่มีการตรวจพบเจอเท่านั�น เพราะสหรฐัฯ ยงัคงมีการเดินทางไปมาหาสู่กบัสหราช
อาณาจกัร ในขณะที'หลายประเทศทั�งในและนอกภูมิภาคยุโรปต่างมีคาํสั'งปิดพรมแดน หา้มเดินทางไปกลบัอังกฤษ อย่างไรก็ตาม มอนเซฟ สลาวี 
หวัหนา้โครงการวิจยัวคัซีนโควดิ-G* หรือ Warp Speed ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดแ้สดงความเชื'อมั'นต่อวคัซีนของ Pfizer และ Moderna ว่า
จะมีประสิทธิภาพในการกาํราบโควดิ-G* กลายพนัธุต์วันี �ได ้

 (-) อ ังกฤษต้องฉ ีดวัคซ ีนประชาชน E ล้านคนต่อสัปดาห  ์เพ ื�อ ป้องกันโควิดระลอก N วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลัย
ลอนดอน (LSHTM) เผยแพร่ผลศกึษาวิจยัล่าสุดระบุว่า รฐับาลสหราชอาณาจกัรตอ้งใหว้คัซีนประชาชนสงูถงึ ; ลา้นคนต่อสปัดาห ์เพื'อหลีกเลี'ยงการ
เกิดสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-G* ระลอกที' I ปัจจุบนัสหราชอาณาจกัรมียอดผูต้ิดเชื �อโควดิ-G* สะสมสูงกว่า ;.I ลา้นคน และมีผูเ้สียชีวิต
มากกว่า 1G,+++ คน โดยนอกจากการใหว้คัซีนประชาชน ; ลา้นคนต่อสปัดาห ์หนทางเดียวที'จะลดจาํนวนผูป่้วยโควดิ-G* ในหอ้ง ICU อยู่ในระดบัต ํ'า
กวา่การระบาดระลอกแรกไดคื้อการบงัคบัใชม้าตรการปอ้งกนัและเฝ้าระวงัทั'วประเทศขั�นเทียร ์2 และสั'งปิดโรงเรียนในช่วงเดือนมกราคม “ในกรณีที'ไม่
มีการใหว้คัซีนจาํนวนมาก จาํนวนผูป่้วย ผูเ้ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลและหอ้ง ICU และผูเ้สียชีวิตในปี ;+;G อาจสูงกวา่ในปี 2020” ผลวิจยัระบ ุ
พรอ้มชี�วา่การเรง่ใหว้คัซีนประชาชน ; ลา้นคนตอ่สปัดาหน์ั�นดจูะเป็นปัจจยัสาํคญัที'มีผลมากกวา่ปัจจยัอื'นๆ 
 

  ที�มา: 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   7.9%** 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 ์   -1.7M -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 ้

 
 

 


