
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  เชา้นีท้องค าเผชิญแรงขายสลบัออกมาบา้งหลงัจากวานนีข้ึน้ทดสอบ 1,896 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขานรบัการเจรจามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 มีความคืบหนา้เป็นอย่างมาก และมีแนวโนม้ว่าจะอนุมตัิมาตรการดงักล่าวไดใ้นเร็วๆนี ้และช่วยให้
หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัฯรอดพน้จากการภาวะชตัดาวนใ์นวนัที่ 19 ธ.ค.  ส่วนความคืบหนา้ประเด็นวคัซีนตา้นโควิด-19 นัน้ ส  านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาสหรฐัฯ (FDA) ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนน 20-0 เสียง ในการอนมุตัิใชว้คัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 ของบรษัิทโมเดอรน์่าในกรณีฉกุเฉิน หลงัผ่านการ
ลงมติจากทาง FDA ในวนันี ้ท  าใหว้คัซีนโมเดอรน์่าเหลือเพียงขัน้ตอนการลงนามจากนาย โรเบิรต์ เรดฟิลดผ์ูอ้  านวยการศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั
(CDC) เพื่ออนมุตัิใชอ้ย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งคาดว่าการลงนามจะมีขึน้ในสปัดาหห์นา้ แต่ปัจจยันีเ้ป็นไปตามที่ตลาดคาดการณจ์ึงไม่ไดก้ระทบราคาทองค า
มากนกั ซึง่ปัจจยัส าคญัจะอยู่ที่ "มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัฉบบัใหม่ของสหรฐั" ซึง่ตอ้งจบัตาข่าวอพัเดทประเด็นนีอ้ย่างใกลชิ้ด 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
18/12/2563 12:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,885.10 1,884.38 -0.72 -0.04 

Spot Silver ($) 26.01 25.74 -0.27 -1.04 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,620 26,720 100 0.38 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,880.50 1,888.00 7.50 0.40 

Silver Futures (SVFZ20)  25.82 25.89 0.07 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 89.81 90.02 0.22 0.24 

เงนิบาท (฿/$) 29.78 29.79 0.01 0.03 

ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
หากราคาทองค ายงัไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,899 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้(ระดับสูงสุดของสัปดาหก์ลางเดือนพ.ย.) อาจท าใหเ้กิดแรง
ขายเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ หากราคาอ่อนตัวลงสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ
1,866-1,853 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ประเมินว่าเป็นการแกว่งตัวใน
ระดบัสงูเพ่ือสะสมแรงซือ้และอาจจะเห็นการดีดตวัขึน้อีกครัง้ 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
เนน้การซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ รอดูบริเวณ 1,866-1,853 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากไม่หลุดสามารถเขา้ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้ เพ่ือทยอยขายท า
ก าไรเมื่อราคาดีดตัวหรือบริเวณแนวต้าน 1,887-1,899 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากราคาหลดุแนวรบั 1,853 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหต้ดัขาดทนุ
เพ่ือควบคมุความเสี่ยง 
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 GOZ20 

1,866  1,853  1,839 

 1,887  1,899  1,911 

1,881  1,865  1,849 

 1,890  1,911  1,934 

1,863  1,847  1,833 
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 (+) 'โคคา-โคล่า'จ่อปลดพนง.กว่า 2 พันต าแหน่งทั่วโลก  โคคา-โคล่า บริษัทผลิตเครื่องด่ืมอดัลมสญัชาติสหรฐัเปิดเผยว่า บริษัทจะปลด
พนกังานจ านวน 2,200 ต าแหน่งทั่วโลก โดยในจ านวนนัน้อยู่ในสหรฐั 1,200 ต าแหน่ง เน่ืองจากบรษัิทจ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งธุรกิจเพื่อรบัมือ
กบัผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ยอดขายเครื่องดื่มของโคคา-โคลา่ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ในเดือนส.ค.ที่ผา่นมา บรษัิทไดพ้ยายามที่จะปรบัปรุงการด าเนินงานใหค้ลอ่งตวัขึน้ดว้ยการเสนอโครงการใหพ้นกังาน
ลาออกโดยสมคัรใจจ านวน 4,000 ต าแหน่งในสหรฐั, แคนาดา และเปอรโ์ตรโิก ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานวา่ ในการเปิดเผยลา่สดุเม่ือวานนี ้(17 
ธ.ค.) โคคา-โคลา่ไมไ่ดร้ะบวุา่ มีพนกังานเขา้รว่มโครงการดงักลา่วเป็นจ านวนเทา่ใด และไมไ่ดใ้หร้ายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าหนดเวลาในการ
ปลดพนกังานที่ประกาศแผนครัง้ลา่สดุ ทัง้นี ้ขา่วการปลดพนกังานของโคคา-โคลา่ในครัง้นีม้ีขึน้ ในขณะที่ชาวอเมรกินัหลายลา้นคนก าลงัตกงาน 
เน่ืองจากธุรกิจจ านวนมากไดร้บัผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด 

 (+)  โควิดระบาด-ท่าเรือแออัด'ฉุดขนส่งคริสตม์าส-ปีใหม่ 'โควิดระบาด-ท่าเรือแออดั'ฉุดขนส่งคริสตม์าส-ปีใหม่ ขณะลกูคา้รายย่อยที่
ตอ้งการซือ้สินคา้ในชว่งครสิตม์าสตอ้งหนัไปเลือกสั่งซือ้สนิคา้อิเลก็ทรอนิกสรุ์น่อ่ืนที่มีอยูแ่ทน พรอ้มทัง้คาดการณว์า่ปัญหานีจ้ะดีขึน้ในเดือนมี.ค.
ปีหนา้  ความลา่ชา้ในการบรรทกุสินคา้ตามท่าเรือต่างๆ ประกอบกบัมาตรการคมุเขม้เพราะการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ที่ท  าใหตู้ค้อนเทน
เทอรอ์ยู่ผิดที่ผิดทางไปจากช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาด ท าใหก้ารขนสง่สินคา้ทางเรือในช่วงคริสตม์าสและปีใหม่ ที่ถือเป็นฤดจูบัจ่ายสิ่งของครัง้
ใหญ่สดุของปี เพ่ือใหถ้งึมือผูบ้รโิภคของบรรดาผูค้า้ปลีกทัง้ในสหรฐัและภมูิภาคยโุรปไมเ่ป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 (-) "ไฟเซอร"์ ยื่นขออนุมัติวัคซีนโควิดในญี่ปุ่นวันนี ้คาดเร่ิมฉีดได้มี.ค.ปีหน้า  ไฟเซอร ์อิงค ์บรษัิทเวชภณัฑร์ายใหญ่ของสหรฐัไดย่ื้นขอ
อนมุตัิการใชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของบรษัิทจากกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการสงัคมของญ่ีปุ่ นแลว้ในวนันี ้ซึง่นบัเป็นบรษัิทแรก
ที่ย่ืนขออนมุตัิวคัซีนดงักลา่วในประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้หากรฐับาลใหก้ารอนมุตัิ ทางการญ่ีปุ่ นก็จะเริม่ฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนอยา่งเรว็ที่สดุในเดือน
มี.ค.ปีหนา้ โดยก่อนหนา้นี ้ญ่ีปุ่ นไดท้  าขอ้ตกลงกบัไฟเซอรเ์พ่ือซือ้วคัซีนจ านวน 120 ลา้นโดส ซึง่เพียงพอส าหรบัประชาชน 60 ลา้นคน ซึง่คิดเป็น
สดัส่วนราวครึง่หนึงของจ านวนประชากรทัง้หมดภายในประเทศ  นายอากิฮิสะ ฮาราดะ ประธานไฟเซอรส์าขาญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า "ในกรณีที่เรา
ไดร้บัการอนมุตัิ เราอยากใหท้่านเช่ือมั่นว่าจะมีการจดัส่งวคัซีนใหก้บัญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าใหไ้ฟเซอรเ์ป็นส่วนหนึ่งที่ ท  าใหส้งัคมญ่ีปุ่ น
สามารถกลบัมาด าเนินชีวิตไดต้ามปกติ" ทัง้นี ้คาดว่าวคัซีนซึง่พฒันาโดยไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทคนัน้ จะสง่มอบถึงญ่ีปุ่ นล็อตละ 1,000 โดส แต่
วคัซีนเหลา่นีจ้  าเป็นตอ้งจดัเก็บในอณุหภมูิ -75 องศาเซลเซียส หรือต ่ากว่า และจะตอ้งด าเนินการฉีดใหก้บัประชาชนภายในระยะเวลาประมาณ 
10 วนั 

 (+/-) บีโอเจคงนโยบายการเงินบาท ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (บีโอเจ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมวนันี ้ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องตลาด นอกจากนี ้บีโอเจยงัไดข้ยายโครงการเพื่อสนบัสนนุการระดมเงินทนุใหก้บัภาคเอกชนออกไปอีก 6 เดือน

จนถงึสิน้เดือนก.ย.ปีหนา้ เน่ืองจากโรคโควิด-19 ที่กลบัมาแพรร่ะบาดอีกครัง้นัน้ ท  าใหเ้ศรษฐกิจเผชิญกบัความไม่แน่นอน บีโอเจ ไดใ้ชม้าตรการ

ต่างๆ เพื่อบรรเทาภาวะชะงกังานดา้นการระดมทนุ ซึง่รวมถึงการจดัหาเงินกูใ้หก้บัธนาคารพาณิชยใ์นอตัราดอกเบีย้ 0% เพ่ือใหธ้นาคารเหลา่นี ้

สามารถปล่อยกูใ้หก้ับบริษัทต่างๆ ที่ไดร้บัผลกระทบ นอกจากนี ้บีโอเจยังไดเ้ขา้ซือ้หุน้กู ้และตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (Commercial 

Paper) จากสถาบนัการเงินตา่งๆ เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นวา่ ระบบธนาคารจะมีสภาพคลอ่งที่เพียงพอ 

 

 

  ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท่ี์ 14 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   2.1%** -0.4% 

วนัองัคารท่ี 15 ธ.ค. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนพ.ย.   2.6%** 1.8% 

 09.00น. จีน ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   7.0%** 6.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   5.0%** 4.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนธ.ค.   4.9** 6.3 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนพ.ย.   73.3%** 72.8 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.4%** 1.1% 

วนัพธุที่ 16 ธ.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   58.6** 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   47.7** 46.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   55.5** 53.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   47.3** 41.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   57.3** 55.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   47.3** 47.6 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนพ.ย.   -0.9%** 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   -1.1%** 0.3% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.5** 56.7 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   55.3** 58.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธรุกิจเดือนต.ค.   0.7%** 0.7% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    86** 90 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 ธ.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25%** <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10%** 0.10% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   11.1 26.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   885K** 853K 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนพ.ย.   1.65M** 1.54M 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนพ.ย.   1.55M** 1.53M 

วนัศกุรท่ี์ 18 ธ.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)    -0.10%** -0.10% 

 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   -4.0% 1.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมั่นทางธรุกิจเยอรมนีจาก Ifo   90.2 90.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก CB   0.4% 0.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 11 ธนัวาคม2020 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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