
  

                      ร าค าท อ งคําพ ย าย าม เห นื อ โซ น  1,869-1,866 

ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ ห ากสามารถยืน ได้อ ย่างแ ข ็งแ กร ่ง มีโอ กาส

ปร ับตัวข ึ+น ทดสอ บแนวต้าน  1,900-1,907 ดอลลารต์ ่ออ อนซ  ์แต่

หากยังไม่สามารถกลับข ึ+นไปยืนได้ จะเห ็นการย่อตัวของราคาลง

มาบร ิเวณแนวร ับอ ีกคร ั+ง 

29 ธันวาคม 2563 

สรุป สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 มีแนวโนม้รุนแรงขึ !นหลงัจากช่วงเทศกาลวนัหยุดยาวตั!งแต่เทศกาลครสิตม์าสจนถึงเทศกาลปีใหม่ ขณะที-
ประชาชนยงัคงเดินทางในช่วงวนัหยุดและรวมตวักนั แมจ้ะมีคาํเตือนจากผูเ้ชี-ยวชาญดา้นสุขภาพก็ตาม ทั!งนี ! จาํนวนผูต้ิดเชื !อที-เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ทั-วประเทศของสหรฐัเพิ-มขึ !นสูงเป็นประวตัิการณ์ในเดือนธ.ค. ขณะที-มหาวิทยาลัยจอหน์ ฮอปกินส ์ระบุว่า ตวัเลขเฉลี-ยรอบ 7 วนั ชาวอเมริกนัเสียชีวิตต่อวนั
มากกวา่ 2,200 ราย และ ชาวอเมรกินัไดเ้สียชีวติจากโควดิ-19 มากกว่า 333,000 ราย ซึ-งเป็นจาํนวนมากที-สุดในโลก ความเสี-ยงดงักล่าว สรา้งแรงซื !อทองคาํใน
ฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย แนะนาํใหเ้สี-ยงเขา้ซื !อเพื-อลงทุนระยะสั!น หากราคาไม่หลุดบริเวณแนวรบั 1,869-1,866 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตาม หากราคา
ทองคาํขึ !นทดสอบแนวตา้น 1,900-1,907 ดอลลารต์อ่ออนซย์งัไม่สามารถผ่านได ้นกัลงทนุอาจขายทองคาํออกมาบางส่วนเพื-อลดขนาดของพอรต์ลงทนุ 
 

 

ตารางท ี7 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
29/12/2563 15:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,873.22 1,881.40 8.18 0.44 

Spot Silver ($) 26.24 26.24 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.04 -0.13 -0.41 

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

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 50.92 51.45 0.53 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 90.29 90.03 -0.26 -0.29 

เงนิยโูร (€/$) 1.2210 1.2252 0.00 0.34 

  ท ี7มา : Aspen 

ท ี7มา : Aspen 

 

 1,866  1,852  1,839 

 1,907  1,921  1,933 

 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับต ํ7าสุดรอบ 2 ปีคร ึ7ง  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัต ํ-าสุดรอบ 2 ปีครึ-งในวนันี! ในขณะที-นกัลงทนุไดแ้รงหนนุใหเ้ขา้ซื !อสินทรพัยเ์สี-ยง
มากขึ !น ขณะที-สมาชิกสภานิติบญัญัตสิหรฐัผลกัดนัแผนขยายการเยียวยาโควิด-19 เมื-อวานนี!สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเพิ-มการจ่ายเงินแผนกระตุน้ใหช้าว
อเมรกินัเป็น 2,000 ดอลลาร ์จาก 600 ดอลลาร ์โดยส่งมาตรการดงักล่าวเขา้สู่การลงมติของวฒุิสภา ขอ้ตกลงเบร็กซิทเมื-อสปัดาหที์-แลว้ซึ-งอยู่ในวงแคบ 
หนนุแนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ-งหนนุหุน้เอเชียในวนันี!หลงัการปรบัขึ !นของตลาดวอลลส์ตรีท "มีทศันะบวก และโดยทั-วไปแลว้มาจากตลาด
หุน้" นกัวิเคราะหก์ล่าว  "ดอลลารถ์ูกถ่วง และนั-นจะดาํเนินต่อไปในปีหนา้" ดชันีดอลลารป์รบัลง 0.1% มาที- 90.125 ในการซื !อขายที-เบาบางช่วงวนัหยุด 
โดยอยู่ใกล ้89.723 ของเมื-อวนัที- 17 ธ.ค.เป็นครั!งแรกนบัตั!งแต่เดือนเม.ย.2018  การเทขายดอลลารเ์พิ-มขึ !นในสปัดาหที์-สิ !นสุดวนัที- 21 ธ.ค. สู่ 2.66 หมื-น
ลา้นดอลลาร ์ซึ-งสงูสดุในรอบ 3 เดือน 

 (+)  สหร ัฐเผยเดือนธ.ค. เป็นเดือนท ี7ผู้ป่วยโควิดเสียช ีวิตมากท ี7สุด โครงการ COVID Tracking Project ซึ-งเป็นเครื-องมือติดตามขอ้มลูที-ดาํเนินการ
โดยอาสาสมัคร เปิดเผยรายงานประจาํสปัดาหว์่า ชาวอเมริกนัเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปแลว้กว่า 65,000 รายในช่วง 28 วนัที-ผ่านมา ซึ-งเทียบเท่ากับ
วา่ชาวอเมริกนัเสียชีวติ 1.6 รายในทกุนาที ส่งผลใหเ้ดือนธ.ค. มียอดผูเ้สียชีวติมากที-สุดนบัตั!งแตก่ารแพรร่ะบาด ยอดผูเ้สียชีวติดงักล่าวเพิ-มขึ !นอย่างมาก
จากยอดของทั!งเดือนพ.ย. ที-ระดบั 36,964 ราย รายงานระบุว่า "เดือนธ.ค. เป็นเดือนที-เลวรา้ยที-สุดนับตั!งแต่เริ-มมีการแพร่ระบาดในสหรฐั" นอกจากนี! 
จาํนวนผูต้ิดเชื !อที-เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลทั-วประเทศเพิ-มขึ !นสงูเป็นประวตักิารณใ์นเดือนธ.ค. โดยเมื-อวนัอาทิตยที์-ผ่านมา ยอดผูป่้วยโควิดที-เขา้รบั
การรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลสูงแตะ 118,720 ราย ซึ-งสูงสุดเป็นอันดบัที- 4 นับตั!งแต่การแพร่ระบาด นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูอ้าํนวยการสถาบัน
ภมูิแพแ้ละโรคติดต่อแหง่ชาตสิหรฐั ไดก้ล่าวใหส้มัภาษณก์บัสาํนกัข่าวซีเอ็นเอ็นว่า "เราอาจจะมียอดผูต้ดิเชื !อโควดิที-เพิ-มขึ !นในช่วงหลงัเทศกาลคริสตม์าส
และปีใหม่" ทั!งนี ! นายแพทยฟ์อซี ระบวุา่ ประชาชนยงัคงเดนิทางในช่วงวนัหยดุและรวมตวักนั แมจ้ะมีคาํเตือนจากผูเ้ชี-ยวชาญดา้นสขุภาพก็ตาม 

 (-) "อ ู่ฮ ั7น" เร ิ7มฉ ีดวัคซ ีนโควดิ-19 ให ้ปชช.กลุ่มเสี7ยงแล้ว สาํนกัข่าวซินหวัรายงานวา่ รฐับาลนครอู่ฮั-น เมืองเอกในมณฑลหเูป่ยของจีนเปิดเผยวา่ อู่ฮั-น
ไดเ้ริ-มฉีดวคัซีนปอ้งกนัไวรสัโควดิ-19 เป็นกรณีฉกุเฉินใหก้บัประชากรกลุ่มเสี-ยงแลว้ นายเหอ เจิ !นอวี- รองผูอ้าํนวยการศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคประจาํอู่
ฮั-นกล่าวว่า ทางการอู่ฮั-นเริ-มฉีดวคัซีนใหค้นกลุ่มเสี-ยงที-มีอายุ 18-59 ปี ตั!งแต่วนัที- 24 ธ.ค. ที-คลินิกพิเศษ 48 แห่ง ใน 15 เขตทั-วเมือง โดยประชาชนกลุ่ม
ดงักล่าวจะไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาํนวน 2 โดส แต่ละโดสมีระยะห่างนาน 4 สัปดาห ์ทางดา้นนายเผิง โฮ่วเผิง รองหวัหน้าคณะกรรมการ
สุขภาพอู่ฮั-นระบุว่า อู่ฮั-นตรวจพบผูป่้วยโรคโควิด-19 จากต่างประเทศสะสม 43 รายระหว่างวนัที- 1 ต.ค.-27 ธ.ค. แบ่งเป็นผูป่้วยที-ไดร้บัการยืนยนัผล 10 
ราย และผูป่้วยไม่แสดงอาการ 33 ราย โดยผูป่้วยทั!งหมด ยกเวน้ผูป่้วยไม่แสดงอาการ 4 ราย ไดร้บัการปล่อยตวัจากโรงพยาบาลแลว้ 

 (-) นิกเกอ ิปิดท ี7ระดับสูงสุดรอบกว่า 30 ปีจากความหวังขยายแผนกระตุ้นสหรัฐ ดชันีนิกเกอิของญี-ปุ่ นปิดที-ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 3 ทศวรรษใน
วนันี! ขณะที-นักลงทนุตอ้งการสินทรพัยเ์สี-ยงเพิ-มขึ !นจากความหวงัที-ว่า จะมีการขยายแผนเยียวยาโควิด-19 ของสหรฐัที-รอคอยมานาน  ทั!งนี ! ดชันีนิกเก
อิปิดที- 27,568.15 บวก 714.12 จุดหรือ +2.66% ซึ-งเป็นระดบัปิดตลาดสูงสุดนับตั!งแต่วนัที- 16 ส.ค.1990 ขณะที-ปรบัขึ !นรายวนัครั!งใหญ่ที-สุดเช่นกัน
นบัตั!งแตก่ลางเดือนมิ.ย.  ดชันี Topix ปรบัขึ !น 1.74% มาที- 1,819.18 ซึ-งเป็นระดบัปิดตลาดสงูสุดนบัตั!งแต่เดือนต.ค.2018 "นกัลงทนุที-ซื !อหุน้ในวนันี!ทาํโพ
สิชั-นใหม่สาํหรบัปี 2021" นายทาเคชิ ฮิโรกิ หวัหนา้นกักลยุทธข์อง Monex Securities กล่าว  เมื-อคืนนี!ดชันีสาํคญัๆของตลาดวอลลส์ตรีทแตะระดบัสงูสุด
เป็นประวตักิารณ ์ขณะที-ทศันะบวกเกี-ยวกบัการฟื!นตวัของเศรษฐกิจเพิ-มขึ !นหลงัจากที-ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ลงนามในรา่งกฎหมายความช่วยเหลือโควิด-19 
วงเงิน 2.3 ลา้นลา้นดอลลาร ์เมื-อวานนี!สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตติามการเรียกรอ้งของปธน.ทรมัป์สาํหรบัการจ่ายเงินกระตุน้ 2,000 ดอลลารแ์ก่ชาวอเมรกินั 
โดยมาตรการดงักล่าวจะส่งต่อสู่การลงมติในวฒุิสภา นายคโิยชิ อิชิกาเนะ ผูจ้ดัการกองทนุของ Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management กล่าวว่า 
นกัลงทนุตระหนกัเช่นกนัถึงแรงกระตุน้อื-นๆจากเดือนนี! เช่น นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายจากธนาคารกลางในญี-ปุ่ น, สหรฐั และยุโรป รวมทั!งข่าววคัซีน
เชิงบวก   

 (-) "Moderna"เต ร ียม เพ ิ7ม ก าร จัด ห าวัค ซ ีน โค วิด -19 ให ้เก าห ลีใต้ เ ป็ น  2 เท ่าสําห ร ับ ป ช ช . 20 ล้าน ค น  นายคัง มิน-ซอก โฆษกทําเนียบ
ประธานาธิบดีเกาหลีใตก้ล่าวว่า บริษัท Moderna ตกลงจดัหาวคัซีนในจาํนวนที-เพียงพอสาํหรบัประชาชน 20 ลา้นคนในเกาหลีใต ้เมื-อเทียบกบัเบื !องตน้ 
10 ลา้นคน  เกาหลีใตต้ั!งเป้าลงนามในสัญญาภายในสิ !นปีนี! และจะเริ-มการนาํเขา้วคัซีนของ Modern ในไตรมาส 2 ขอ้ตกลงดงักล่าวหมายความว่า 
เกาหลีใตจ้ดัซื !อวคัซีนสาํหรบัประชาชน 56 ลา้นคน 

ท ี7มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 ้

 
 

 


