
  

                       ราคาแกว่งตัวในกรอบแคบๆ หากราคาทองคํา

สามารถยังทรงตัวรักษาระดับไว้ หรือ ยืนเหนือแนวรับ 1,869-1,866 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะเห็นการขยับตัวขึน้ของราคา โดยประเมินแนว

ต้านที่ 1,900-1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

30 ธันวาคม 2563 
 

สรุป  สํานกังานกํากบัดแูลด้านผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ (MHRA) อนมุติัวคัซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและมหาวิทยาลยัออกซ์

ฟอร์ด นําไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากนี ้วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ท่ีบริษัท Beijing Biological Products Institute พัฒนาร่วมกับซิโน

ฟาร์ม (SinoPharm) ซึ่ง เป็นบริษัทเภสชัภัณฑ์ของรัฐบาลจีนนัน้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ในอตัรา 79.34% ข้อมูลดังกล่าว 

สร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม รายงานยอดผู้ ติดโควิด-19 รายใหม่ ในหลายประเทศปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ 

ทําลายสถิติสงูสดุเดิมในช่วงไม่ถึง 1 สปัดาห์ ซึ่งสร้างแรงซือ้เข้าพยุงราคาทองคําไว้ หากราคาทองคําพยายามรักษาระดับไว้ได้เหนือแนวรับโซน 

1,869-1,866 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัมีโอกาสทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,900-1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถผ่านได้ราคาอาจมีการย่อตวั

ลงอีกครัง้ 

 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

30/12/2563 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,877.90 1,878.62 0.72 0.04 

Spot Silver ($) 26.19 26.22 0.03 0.11 

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

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 26,750 26,750 0.00 0.00 

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 51.23 51.55 0.32 0.62 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 89.97 89.91 -0.06 -0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.2249  1.2256  0.0007  0.0600  

  ที่มา : Aspen 

ที่มา : Aspen 
 

 1,866  1,852  1,839 

 1,907  1,921  1,933 

 

 



 

 

• (+) ดอลลาร์อ่อนเทียบเยน จากแรงขายเหตุวิตกมาตรการเยียวยาโควิดสหรัฐ  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเทียบเยนบริเวณกรอบ

ลา่งที่ 103 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้ เน่ืองจากนกัลงทนุได้ขายเงินดอลลาร์เพ่ือซือ้เงินเยนซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัในตลาด

โตเกียว ท่ามกลางความไม่แน่นอนเก่ียวกบัมาตรการของสหรัฐในการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลงัจากนายมิตช์ แมค

คอนเนล ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒิุสภาสหรัฐได้ขดัขวางการพิจารณาเพ่ิมวงเงินในเช็คเงินสดเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  สํานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ 

เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 103.31-103.32 เยน เม่ือเทียบกับ 103.48-103.58 เยนที่ตลาดนิวยอร์ก และ 103.68-103.69 เยนที่

ตลาดโตเกียว เม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.2287-1.2287 ดอลลาร์ และ 126.95-126.99 เยน เทียบกบั 1.2246-1.2256 ดอลลาร์ 

และ 126.85-126.95 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.2240-1.2241 ดอลลาร์ และ 126.91-126.95 เยนท่ีตลาดโตเกียวในช่วงเย็นวานนี ้

• (+) แคลิฟอร์เนียขยายเวลาใช้คําส่ังให้ปชช.อยู่ บ้าน เหตุยอดติดโควิดยังเพิ่ม  นายมาร์ก เกลี เลขาธิการสํานกังานสาธารณสขุและบริการมนษุย์

ของรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยในการแถลงข่าวว่า รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศขยายเวลาในการบงัคบัใช้คําสัง่ให้ประชาชนอยู่กบับ้านในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของรัฐ

แคลิฟอร์เนียออกไปอีกหลงัผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ยงัคงเพ่ิมขึน้  นายเกลีกลา่วว่า คําสัง่ให้ประชาชนอยู่กบับ้านใน 11 เคาน์ตีของภมิูภาคแคลิฟอร์เนียตอนใต้ 

และซาน โจควิน วลัเล่ย์ซึ่งประกอบไปด้วย 12 เคาน์ตีในตอนกลางของแคลิฟอร์เนีย  ได้ถูกขยายเวลาออกไปอย่างไม่มีกําหนด  ทัง้นี ้คําสั่งเดิมท่ีมี

ระยะเวลา 3 สปัดาห์นัน้ได้สิน้สดุลงเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผ่านมา ขณะท่ีความสามารถในการรองรับผู้ ป่วยหนกัในทัง้ 2 ภมิูภาคนัน้ยงัอยู่ท่ี 0% ณ วนัองัคารท่ี

ผ่านมา (29 ธ.ค.)  ในช่วงต้นเดือนนี ้นายเกวิน นิวซมั ผู้ ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศแผนท่ีจะใช้คําสัง่ให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพ่ือควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด-19 โดยวดัจากความสามารถในการรองรับผู้ ป่วยหนกั (ICU) ซึ่งลดต่ํากว่า 15%  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า แคลิฟอร์เนียตอนใต้และ

ซาน โจควิน วลัเลย์่ ซึง่มีประชากร 33 ล้านคน ต้องใช้มาตรการให้ประชาชนอยูก่บับ้านตัง้แตว่นัที่ 6 ธ.ค. หลงัความสามารถในการรองรับผู้ ป่วยหนกัในทัง้ 

2 ภมิูภาคลดลงต่ํากวา่ 15% 

• (-) อังกฤษไฟเขียวใช้วัคซีนโควิดของแอสตร้าเซนเนก้าเป็นประเทศแรกในโลก  องักฤษได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกท่ีอนมุติัในวนันีใ้ห้มีการ

ใช้วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ที่พฒันาโดยบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด ขณะท่ีรัฐบาลกําลงัตอ่สู้กบัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิดสาย

พนัธุ์ใหม่ซึ่งสามารถแพร่เชือ้ได้มากกว่าเดิมถึง 70%  กระทรวงสาธารณสขุขององักฤษระบุว่า "ในวนันีรั้ฐบาลได้รับคําแนะนําจากสํานกังานกํากับดแูล

ด้านผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ (MHRA) ให้อนมุติัวคัซีนของแอสตร้าเซนเนก้า/ออกซ์ฟอร์ด เพ่ือนําไปใช้ในการปอ้งกนัโรคโควิด-19" 

• (-) เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก ขานรับความหวังศก.ฟ้ืนตวัแกร่งปีหน้า  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุพากนั

เข้าซือ้หุ้ นหลังขานรับความหวังว่า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีหน้า หลังจากหลายประเทศทั่วโลกเร่ิมฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ให้กับ

ประชาชนเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาด  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,414.45 จุด เพ่ิมขึน้ 35.42 จดุ หรือ +1.05%  หุ้นส่วน

ใหญ่ปรับตวัขึน้ โดยกลุม่พลงังานและกลุม่ทรัพยากรปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ 

• (-)วคัซีนร่วมพฒันาของซโินฟาร์มโชว์ประสทิธิภาพป้องกันโควดิได้เกือบ 80%  สื่อตา่งประเทศรายงานวา่ วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ที่บริษัท Beijing 

Biological Products Institute พฒันาร่วมกับซิโนฟาร์ม (SinoPharm) ซึ่งเป็นบริษัทเภสชัภณัฑ์ของรัฐบาลจีนนัน้ มีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโค

วิด-19 ได้ในอตัรา 79.34%  ระดบัประสิทธิภาพวคัซีนดงักล่าวได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองทางคลินิกระยะท่ี 3 อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้ระบุ

รายละเอียด เช่น จํานวนผู้ ติดเชือ้ในการทดลอง  ทัง้นี ้Beijing Biological Products Institute ระบวุ่า บริษัทได้ย่ืนขออนมุติัใช้วคัซีนดงักลา่วกบัทางสํานกั

บริหารเวชภณัฑ์แหง่ชาติจีน (NMPA) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 28 ธ.ค. ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : Boxing Day   
- - 

วนัองัคารที่ 29 ธ.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนต.ค.โดย S&P/CS   
7.9%** 6.6% 

วนัพธุท่ี 30 ธ.ค. 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนธ.ค.   
56.6 58.2 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ย.   
0.1% -1.1% 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัดิบรายสปัดาห์    
 -0.6M 

วนัพฤหสับดีที่ 31 ธ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   
- - 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI)ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   
52.0 52.1 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนธ.ค.   
56.3 56.4 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : New Year's Eve   
- - 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
830K 803K 

วนัศกุร์ที่ 01 ม.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   
- - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั ฝร่ังเศส Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563  ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


