
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา  
เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  เชา้นี �ราคาทองคาํพุ่งขึ �นทดสอบ 1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และทรงตวัรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ขานรบัแกนนาํในสภาคองเกรสสหรฐั ประกาศวา่ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่วงเงิน 9 แสนลา้นดอลลแ์ลว้ ซึ0งคาดวา่จะมีการ Vote เพื0ออนุมติัใชม้าตรการดงักลา่วในวนันี � (21 ธ.ค.) ตามเวลาสหรฐั ก่อนที0จะมี
การลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป ซึ0งส่งผลบวกต่อราคาทองคาํ นอกจากนี� สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 เรง่ตวัขึ �นและน่ากงัวลมากขึ �น หลงัองักฤษ
ประกาศยกระดบัมาตรการคมุโควิดเป็นระดบั 4 หลงัพบไวรสัสายพนัธุใ์หม่ที0มีรหสัว่า VUI-202012/01 ซึ0งสามารถแพรเ่ชื �อไดเ้รว็ โดยนายกฯองักฤษ กล่าวว่า "ไวรสั
สายพนัธุใ์หม่นี �คาดว่าแพรเ่ชื �อมากกว่าเดิมถึง 70%"  ขณะที0หลายประเทศในยุโรปไดป้ระกาศปิดพรมแดน"หา้ม"ประชาชนจากองักฤษเดินทางเขา้ประเทศ  ส่งผลให้
เม็ดเงินบางส่วนไหลเขา้มาพกัในตลาดทองคาํ  สาํหรบัวนันี �ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที0สาํคญัของสหรฐั แต่แนะนาํระวงัการเหวี0ยงตวัของราคา เนื0องจาก
ปรมิาณการซื �อขายคอ่นขา้งบางเบาก่ �อนถึงเทศกาลวนัหยดุ Christmas Day ปลายสปัดาหนี์ � ซึ0งราคาสามารถเหวี0ยงได้0คอ่นขา้งแรงหากมีวอลุม่เก็งกาํไรเขา้มา   

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
21/12/2563 12:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,881.40 1,899.43 18.03 0.96 

Spot Silver ($) 25.79 26.80 1.01 3.92 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,630 27,120 490 1.84 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,880.60 1,901.20 20.60 1.10 

Silver Futures (SVFZ20)  25.83 26.80 0.97 3.76 

ดชันดีอลลาร ์ 90.26 90.42 0.17 0.19 

เงนิบาท (฿/$) 29.84 30.04 0.20 0.65 

ที�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

หากราคาทองคาํพยายามทดสอบแนวตา้นที0 1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หาก

ยังไม่สามารถผ่านได้ ซึ0งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทาํกาํไร

เนื0องจากครั�งที0ผ่านมาเมื0อราคาทองคาํมีการปรับตัวขึ �นยังคงมีแรงขาย

ออกมาในระดบัสูง อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนว

รับระยะสั�นที0  1,889-1,882  ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าราคายังคงมี

โอกาสดีดตวัขึ �นไดอี้กครั�ง 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

เนน้การซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�น โดยเปิดสถานะซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมา

ในโซน 1,889-1,882  ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลุด 

1,866 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั�งนี �อาจพิจารณาแบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไร

บางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที0 1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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 GOZ20 

1,882  1,866  1,853 

 1,911  1,921  1,933 
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 (+) สภาคองเกรสหร ัฐบรรลุข ้อตกลงเยยีวยาโควิด-19, วางแผนลงมติวันนี9 เหล่าผูน้าํสภาคองเกรสหรฐัระบเุมื0อวนัอาทิตยว่์า พวกเขาบรรลุ
ขอ้ตกลงมาตรการกระตุน้วงเงิน 9 แสนลา้นดอลลารฉ์บบัแรกในรอบหลายเดือนต่อเศรษฐกิจที0ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และ
มีแนวโนม้จะลงมติกันในวันนี �ตามเวลาทอ้งถิ0น นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํวุฒิสภาเสียงขา้งมากจากพรรคริพับลิกันระบุว่า "ทั�ง 2 พรรค
การเมืองบรรลใุนสิ0งที0ประเทศตอ้งการแลว้" หลงัถกเถียงกนันานหลายเดือน  มาตรการดงักล่าวจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบั 2 
ในประวติัศาสตรส์หรฐัหลงัรา่งกฎหมายเยียวยาวงเงิน 2.3 ลา้นลา้นดอลลารไ์ดร้บัการอนมุติัในเดือนมี.ค. นี0มีขึ �นในขณะที0โรคระบาดเพิ0มมากขึ �น 
ซึ0งทาํใหป้ระชาชนติดเชื �อกว่า 214,000 คนต่อวนัในสหรฐั ชาวอเมรกินักว่า 317,000 คนเสียชีวิตจากโรคดงักล่าว  นายชคั ชเูมอร ์ผูน้าํวฒิุสภา
เสียงขา้งนอ้ยจากพรรคเดโมแครตระบวุ่า มาตรการดงักล่าวควรไดเ้สียงสนบัสนนุมากพอเพื0อผ่านในทั�ง 2 สภาอย่างรวดเรว็ เขาระบวุ่าพรรคเดโม
แครตจะผลกัดนัการช่วยเหลือเพิ0มเติม หลงันายโจ ไบเดนดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที0 20 ม.ค.  นายสเตนีย ์โฮเยอร ์ผูน้าํพรรคเดโม
แครตในสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัระบุว่า สภาผูแ้ทนราษฎรที0นาํโดยพรรคเดโมแครตมีแนวโนม้จะลงมติต่อมาตรการดังกล่าวในวันนี �ตามเวลา
ทอ้งถิ0น ขณะที0 วฒิุสภา ซึ0งควบคมุโดยพรรครพิบัลิกนั จะลงมติเป็นลาํดบัต่อมา 

 (+)  ฮั�งเส็งปิดเช ้าลบ 54.41 จุด วิตกโควิดระบาดท ั�วโลก  ดัชนีฮั0งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ปรบัตัวลดลง เนื0องจากนักลงทุนวิตกกังวล
เกี0ยวกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศองักฤษซึ0งพบการกลายพนัธุข์องโควิด-19 ดชันีฮั0ง
เส็งปิดภาคเชา้ที0 26,444.19 จดุ ลดลง 54.41 จดุ หรอื -0.21% 

 (+)  นิกเกอ ิปิดเช ้าลบ 159.79 จุด วิตกข ่าวโควิดกลายพนัธุใ์นอ ังกฤษ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี � เนื0องจาก
นกัลงทนุวิตกกงัวลเกี0ยวกบัข่าวการพบไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุใ์นองักฤษ จนเป็นเหตใุหร้ฐับาลองักฤษตดัสินใจใชม้าตรการล็อกดาวนร์อบที0 3 
ขณะเดียวกนัจาํนวนผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ในญี0ปุ่ นยงัคงเพิ0มขึ �นอย่างต่อเนื0อง ซึ0งส่งผลต่อระบบสาธารณสขุของญี0ปุ่ นในขณะนี� สาํนกัข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้วนันี �ที0 26,603.60 จดุ ลดลง 159.79 จดุ หรอื -0.60% 

 (+)  "Amazon" ปิดโกดังในนิวเจอรซ์ ียถ์ ึง 26 ธ.ค.หลังพนักงานติดโควิด-19 เพ ิ�มข ึ 9น   เมื0อวนัอาทิตย ์บรษัิท Amazon.com Inc ระบวุ่าได้

สั0งปิดโกดงัสินคา้แห่งหนึ0งในรฐันิวเจอรซ์ียถ์งึวนัที0 26 ธ.ค. หลงัเห็นการเพิ0มขึ �นของยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ไม่แสดงอาการในกลุ่มพนกังาน โฆษก

ของ Amazon ระบวุ่า "ภายใตโ้ครงการตรวจหาเชื �อโควิด-19 เป็นการภายในของเรา เราตรวจพบการเพิ0มขึ �นของผูติ้ดเชื �อไม่แสดงอาการที0โกดงั 

PNE5 ในรฐันิวเจอรซ์ยีแ์ละดาํเนินการปิดสถานที0ดงักล่าวถงึวนัที0 26 ธ.ค." ในเดือนต.ค. Amazon ระบวุ่าพนกังานแนวหนา้ในสหรฐักว่า 19,000 

คนติดเชื �อโควิด-19 ในปีนี �หรอืคิดเป็น 1.44% ของพนกังานทั�งหมด 

 (+/-) ญี�ปุ่ นอนุมัต ิงบประมาณ 1.03 ล้านล้านดอลลาร เ์พ ื�อร ับมือผลกระทบโควิด-19 กระทรวงการคลงัญี0ปุ่ นระบวุ่า วนันี � คณะรฐัมนตรี

ญี0ปุ่ นอนมุติัร่างงบประมาณวงเงิน 1.03 ลา้นลา้นดอลลารส์าํหรบัปีการคลงัหนา้ ซึ0งเริ00มตน้ในเดือนเม.ย.ปี 2021 เนื0องจากโควิด-19 และการใช้

จ่ายงบประมาณสรา้งแรงกดดนัต่อการเงินสาธารณะอนัอ่อนแอ งบประมาณประจาํปี 106.6 ลา้นลา้นเยน (1.03 ลา้นลา้นดอลลาร)์ เพิ0มขึ �น 4% 

จากระดบัเบื �องตน้ของปีนี �และปรบัขึ �นติดต่อกนั 9 เดือน โดยหนี�สินใหม่มลูค่า 43.6 ลา้นลา้นเยน คิดเป็น 40.9% ของรายได ้ ตั�งแต่ยโุรปไปจนถึง

อเมรกิา เจา้หนา้ที0ต่างออกมาตรการกระตุน้ทางการเงินและการคลงัขนานใหญ่เพื0อปอ้งกนัภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนกัและยาวนาน ขณะที0 

โรคระบาดปิดพรมแดนระหว่างประเทศและทาํใหค้นจาํนวนมากตกงาน 

 

 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั9งก่อน 

วนัจนัทรที์0 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเชื0อมั0นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค.   -18 -18 

วนัองัคารที0 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื0อมั0นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค. จาก GfK   -8.7 -6.7 

 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนพ.ย.   6.70M 6.85M 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   12 15 

วนัพธุที0 23 ธ.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั0งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนพ.ย.   0.5% 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั0งซื �อสินคา้คงทนเดือนพ.ย.   0.6% 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนพ.ย.   -0.2% 0.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนพ.ย.   -0.3% -0.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   862K 885K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ย.   990K 999K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื0อมั0นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM   81.0 81.4 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM    2.3% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์    -3.1M 

วนัพฤหสับดีที0 24 ธ.ค. ทั�งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Eve   - - 

วนัศกุรที์0 25 ธ.ค. ทั�งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 
ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 
*ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที0 18 ธันวาคม 2020 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


