
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ฟื�นตวัขึ �นทดสอบ 1,884 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ยงัมีเม็ดเงินบางสว่นไหลเขา้มาพกัในตลาดทองคาํทา่มกลางความวิตกการระบาดของโควิด-19 แตท่องคาํปรบัตวัขึ �นใน
กรอบจาํกดั เพราะดอลลารไ์ดร้บัแรงซื �อในฐานะสกลุเงินปลอดภยัเช่นกนั  สาํหรบัความคืบหนา้ประเดน็การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่ของสหรฐันั�น ล่าสดุ สาํนกั
ข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดโ้หวตใหผ่้านรา่งกฎหมายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่วงเงิน 9 แสนลา้นดอลลารใ์นวนัจนัทรต์ามเวลาสหรฐั(ช่วงสายวนัองัคารตาม
เวลาไทย)  ซึ<งจะรวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือใหก้ับผูเ้สียภาษี 600 ดอลลาร ์การมอบเงินช่วยเหลือใหก้บับคุคลว่างงานเพิ<มเตมิ 300 ดอลลาร ์ขณะที<ในสว่นของงบประมาณ 2.84 แสนลา้น
ดอลลารจ์ะถกูนาํไปช่วยเหลือเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ และงบประมาณ 8.75 พนัลา้นดอลลารจ์ะถกูนาํมาช่วยเหลือฝ่ายบรหิารของทั�ง 60 รฐัของสหรฐัในการจดัหาวคัซีนปอ้งกนัไวรสัโควิด-19   
นอกจากนี� สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ยงัไดโ้หวตใหผ่้านรา่งงบประมาณรายจ่ายของรฐับาลเป็นวงเงิน 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ<งสง่ผลใหร้ฐับาลจะไดร้บัเงินสนบัสนนุไปจนเดือนธ.ค.2021  และ
ช่วยใหร้อดพน้จากภาวะชตัดาวน ์ ลาํดบัตอ่ไปจะเป็นการโหวตจากวฒุิสภาสหรฐัก่อนที<จะยื<นเรื<องตอ่ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์เพื<อลงนามบงัคบัใช ้ แต่ราคาทองคาํอาจปรบัตวัขึ �นไดใ้น
ระดบัจาํกดั เนื<องจากราคาทองคาํปรบัตวัขึ �นก่อนหนา้นี�รบัข่าวดงักลา่วไปพอสมควรแลว้   

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
22/12/2563 12:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.50 1,879.50 3.00 0.16 

Spot Silver ($) 26.15 26.29 0.14 0.54 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,970 26,980 10 0.04 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,887.60 1,880.70 -6.90 -0.37 

Silver Futures (SVFZ20)  26.60 26.38 -0.22 -0.83 

ดชันดีอลลาร ์ 90.09 90.28 0.19 0.21 

เงนิบาท (฿/$) 30.08 30.19 0.11 0.37 

ที�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

หากราคาทองคาํไม่สามารถผ่านแนวตา้นบรเิวณ 1,889-1,907 ดอลลารต์่อ

ออนซ์ขึ �นไปได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นให้กลับลงมาสะสมกาํลัง

ดา้นล่างบรเิวณ 1,866-1,855 ดอลลารต์อ่ออนซอี์กครั�ง เบื �องตน้ประเมินว่า

ราคายังคงเคลื<อนไหวในกรอบและพยายามทรงตัว หลังจากวานนี�มีแรง

ขายกดดนัจนราคาทิ �งตวัลงแรง  

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

รอซื �อเล่นสั�นหากราคาทองคาํยืนเหนือบริเวณ 1,866-1,855 ดอลลารต์่อ

ออนซไ์ด ้(ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 1,855 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคา

ทองคาํดีดตวัขึ �นไม่ผ่านแนวตา้นที< 1,889-1,907 ดอลลารต์่อออนซ ์หรือไม่

สามารถยืนเหนือบรเิวณดงักล่าวแนะนาํใหปิ้ดสถานะซื �อเพื<อทาํกาํไร 
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 GOZ20 

1,866  1,855  1,839 

 1,889  1,907  1,921 
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 (+)  ร ัฐสภาสหรัฐฯมีมตผิ่านร ่างกม.มาตรการกระตุ้นศก.รอบใหม่วงเงนิ9แสนดอลล ์ สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัได้
มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนน 327 - 85 เสียงในการผ่านร่างกฎหมายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่วงเงิน 9 แสนลา้นดอลลาร ์ในการลงคะแนน
เสียงที<มีขึ �นเมื<อช่วงบ่ายที<ผ่านมาตามเวลาในสหรฐัฯ นอกจากนี� สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ยงัไดมี้มติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนน 359 ต่อ 53 เสียงในการ
ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายของรฐับาลเป็นวงเงิน 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ<งส่งผลใหร้ฐับาลจะไดร้บัเงินสนับสนนุไปจนเดือนธ.ค.2564 และช่วยให้
หน่วยงานของรฐับาลรอดพน้จากการปิดตวัหรือเขา้สู่ภาวะชตัดาวน ์ซึ<งการอนมุตัิร่างกฎมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่นี �จะรวมถึงการมอบเงิน
ช่วยเหลือใหก้บัผูเ้สียภาษี 600 ดอลลาร ์การมอบเงินช่วยเหลือใหก้บับุคคลว่างงานเพิ<มเติม 300 ดอลลาร ์ขณะที<ในส่วนของงบประมาณ 2.84 แสน
ลา้นดอลลารจ์ะถูกนาํไปช่วยเหลือเจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก และงบประมาณ 8.75 พนัลา้นดอลลารจ์ะถูกนาํมาช่วยเหลือฝ่ายบรหิารของทั�ง 60 รฐัของ
สหรฐัฯในการจดัหาวคัซีนปอ้งกนัไวรสัโควดิ-19 ทั�งนี � สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั จะยื<นเรื<องตอ่วฒุิสภาสหรฐัฯเพื<อใหพ้ิจารณาและลงมต ิก่อนที<จะยื<นเรื<อง
ตอ่ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์เพื<อลงนามบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าว 

 (+) ตลาดหุ้น เอเช ียเปิดลบเหตุวิตกโควิดกลายพันธุใ์นอังกฤษ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลงในเชา้วนันี� เนื<องจากนักลงทุนวิตกกงัวลเกี<ยวกบัการ
กลายพนัธุข์องไวรสัโควดิ-19 ในองักฤษ ซึ<งมีการแพรเ่ชื �อรวดเรว็กวา่เดมิถึง 70% ขณะที<หลายประเทศทั<วโลกพากนัประกาศระงบัเที<ยวบินจากองักฤษ  
ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี�ที<  3,410.97 จุด ลดลง 9.6 จุด, -0.28% ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี<ปุ่ นเปิดวันนี�ที< 26,559.33 จุด 
ลดลง 155.09 จดุ, -0.58% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที< 26,260.78 จดุ ลดลง 45.90 จดุ, -0.17% 

 (-) "ไบเดน" ฉ ีดวัคซนีโควิดเข ็มแรกออกท ีว ีหวังสร ้างความมั�นใจให้ชาวมะกัน นายโจ ไบเดน วา่ที<ประธานาธิบดีสหรฐั เขา้รบัการฉีดวคัซีนตา้น
ไวรสัโควดิ-19 และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทศันเ์มื<อช่วงบ่ายวนัจนัทรที์<ผ่านมาตามเวลาสหรฐั เพื<อกระตุน้ใหช้าวอเมรกินัออกมาฉีดวคัซีน "ไม่มี
อะไรตอ้งกงัวล ผมเฝ้ารอการฉีดวคัซีนเข็มที<สอง" นายไบเดนกล่าวที<โรงพยาบาลแห่งหนึ<งในรฐัเดลาแวร ์สาํหรบัวคัซีนโดสแรกที<นายไบเดนไดร้บันั�น
เป็นของบริษัทไฟเซอร ์ซึ<งผ่านการรบัรองโดยหน่วยงานของสหรฐั ส่วนวคัซีนโดสที<สองนั�นเป็นของบริษัทโมเดอรน์า ซึ<งเริ<มทยอยจดัส่งไปทั<วสหรฐัเมื<อ
ช่วงสุดสปัดาหที์<ผ่านมา ทั�งนี � วคัซีนจากทั�งสองบริษัทนั�นจะตอ้งทาํการฉีดเป็นจาํนวนสองโดส โดยเวน้ระยะห่างระหว่างโดสหลายสปัดาห ์ ทางดา้น
นางจิลล์ ไบเดน ว่าที<สุภาพสตรีหมายเลขหนึ<งของสหรฐั ได้เข้ารบัการฉีดวัคซีนโดสแรกเมื<อวานนี�เช่นกัน ขณะที<นางคามาลา แฮรร์ิส ว่าที<รอง
ประธานาธิบดีสหรฐัและสามี นายดอจ เอ็มฮอฟฟ์ จะเขา้รบัการฉีดวคัซีนในสปัดาหห์นา้ 

 (-) ประชาชนกว่า 2.1 ล้านคนใน 6 ประเทศได้ร ับการฉ ีดวัคซนีต้านโควดิ-19 แล้ว สาํนกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานวา่ ประชาชนกวา่ 2.1 ลา้นคนใน 
6 ประเทศ ไดร้บัการฉีดวคัซีนตา้นโควดิ-19 ล็อตแรกแลว้ ซึ<งนบัเป็นการเริ<มโครงการฉีดวคัซีนครั�งใหญ่ที<สุดในประวตัิศาสตร ์และเป็นหนึ<งในความทา้
ทายดา้นการขนส่งครั�งใหญ่ที<สุดเท่าที<เคยมีมาดว้ย สหรฐัเริ<มฉีดวคัซีนครั�งแรกใหก้ับบุคลากรทางการแพทยต์ั�งแต่วนัที< 14 ธ.ค.ที<ผ่านมา โดยศูนย์
ควบคมุและป้องกนัโรคแหง่สหรฐั (CDC) ระบวุา่ สหรฐัไดฉี้ดวคัซีนจาํนวน 614,117 โดสใหแ้ก่ประชาชนแลว้ ซึ<งตวัเลขดงักล่าวคาดวา่จะเพิ<มขึ �นในอีก
ไม่กี<วนัขา้งหนา้จากการแจกจ่ายวคัซีนตวัที< 2 จากบรษัิทโมเดอรน์า อิงค ์

 (-) สิงคโปร  ์ได้ร ับวัคซ ีนป้องกันโควิดจากไฟเซอร  ์เป็นประเทศแรกในเอ เช ีย สาํนักข่าว Channelnewsasia รายงานว่า สิงคโปร ์กลายเป็น
ประเทศแรกในทวีปเอเชียที<ไดร้บัวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 จากบริษัทไฟเซอร-์ไบโอเอ็นเทค หลงัวคัซีนล็อตแรกไดถู้กจดัส่งถึงประเทศสิงคโปรด์ว้ย
เที<ยวบินที< SQ7979 ของสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เมื<อช่วงค ํ<าที<ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย นายออง ยีคุง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สิงคโปร ์กล่าวว่า วคัซีนป้องกันไวรสัโควิด-19 ในลอตแรกนี�รฐับาลจะดาํเนินการฉีดใหก้ับคนกลุ่มแรกที<ประกอบดว้ย แพทย์และพยาบาล รวมถึง
บคุคลที<อยู่ในพื�นที<เสี<ยง ซึ<งหลงัจากนั�นจะดาํเนินการฉีดใหก้บัประชาชนทั<วไปเป็นลาํดบัต่อไป โดยนายอองยี คนุ ยืนยนัว่ารฐับาลสิงคโปรไ์ดส้ั<งวคัซีน
ในปริมาณที<เพียงพอกบัประชาชนสิงคโปรท์กุคน รวมถึงผูที้<พาํนกัถาวรในสิงคโปร ์ซึ<งคาดว่าประชาชนทกุคนจะรบัวคัซีนภายในปี 2564 นายออง ยงั
ไดก้ล่าวเพิ<มเติมวา่ สิงคโปรพ์รอ้มที<จะเป็นศนูยก์ลางของการขนส่งวคัซีนโควิด-19 ในภูมิภาคอาเซียน เนื<องจากสิงคโปรเ์ป็นหนึ<งในศนูยก์ลางการส่ง
สินคา้ที<ใหญ่ที<สดุของเอเชียและมีสถานที<พิเศษสาํหรบัการจดัเก็บวคัซีนของไฟเซอรที์<ตอ้งเก็บในอณุหภูมิต ํ<ากวา่ -70 องศาเซลเซียส อีกทั�งบริษัท โลจิ
สติกส ์ของสิงคโปรย์ังไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการขนส่งสินคา้อย่างปลอดภัยจากองคก์ารอนามัยโลก (WHO) ทั�งนี � ยอดผู้ติดเชื �อไวรสัโควิด-19 
ล่าสดุของสิงคโปรอ์ยู่ที< 58,432 ราย ขณะที<ยอดผูเ้สียชีวติอยู่ที< 29 ราย 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั[งก่อน 

วนัจนัทรที์< 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเชื<อมั<นผูบ้รโิภคเดือนธ.ค.   -14** -18 

วนัองัคารที< 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื<อมั<นผูบ้รโิภคเดือนธ.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 ์   11 15 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั<งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนพ.ย.   0.5% 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั<งซื �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 ดชันีความเชื<อมั<นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM   81.0 81.4 

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

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์    -3.1M 

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

วนัศกุรที์< 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, ** เป็นตวัเลขจริงที<มีการประกาศออกมา 
*ที<มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที< 18 ธันวาคม 2020 ซึ<งอาจมีการเปลี<ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


