
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัขึ �นทดสอบระดบั 1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะย่อลงเลก็นอ้ย แต่ยงัทรงตวัในแดนบวก ขานรบัปธน.ทรมัป์ ของสหรฐัฯไดล้ง
นามบงัคบัใชร้า่งกฎหมายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมเ่พื5อช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 ในวงเงิน 9 แสนลา้นดอลลาร ์นอกจากนี�ผูน้าํสหรฐัฯยงั
ไดล้งนามอนุมติังบประมาณค่าใชจ้่ายใหก้ับหน่วยงานของรฐับาลสหรฐัฯเพื5อหลีกเลี5ยงการปิดหน่วยงาน (ชัตดาวน)์ เป็นวงเงิน 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ5งส่งผลให้
หน่วยงานของรฐับาลมีงบประมาณในการดาํเนินงานไปจนถึงวนัที5 30 ก.ย. 2021 ช่วยคลายความกงัวลใหต้ลาด หลงัจากก่อนหนา้นี � นกัลงทุนต่างพากนัวิตกกงัวล
หลงัจากปธน.ทรมัป์ขู่ว่าจะไม่ลงนาม โดยอา้งว่าเขาตอ้งการใหเ้พิ5มจาํนวนเงินในเช็คเงินสดที5จะแจกจ่ายใหก้ับชาวอเมริกันจาก 600 ดอลลาร ์เป็น 2,000 ดอลลาร ์
และตอ้งการใหต้ดังบรายจ่ายที5ไม่จาํเป็น ขณะที5 Dollar Index ปรบัตวัลงมาตอบรบัข่าวดงักล่าว และเคลื5อนไหวในแดนลบเชา้นี � ช่วยหนุนใหร้าคาทองคาํขยับขึ �น 
สาํหรบัวนันี � ไมมี่กาํหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ขณะที5ตลาดทองคาํลอนดอนปิดทาํการเนื5องในวนั Boxing Day 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
28/12/2020 12:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,878.97 1,894.50 15.53 0.83 

Spot Silver ($) 25.80 26.62 0.82 3.18 

10 Baht Gold Futures (GF10G21) 26,880 27,190 290 1 

50 Baht Gold Futures (GFG21) 26,870 27,190 320 1 

Gold Online Futures (GOH21) 1,889.50 1,904.20 14.70 0.78 

Silver Futures (SVFH21)  26.13 26.77 0.64 2.45 

ดชันดีอลลาร ์ 90.20 90.18 -0.02 -0.02 

เงนิบาท (฿/$) 30.05 30.14 0.09 0.28 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

ระหว่างวนัหากราคาทองคาํไม่ผ่าน 1,907 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ5งเป็นกรอบ

แนวตา้นสาํคญั อาจเกิดแรงขายสลบัออกมาแต่หากการอ่อนตวัลงค่อนขา้ง

จาํกัดแสดงถึงแรงขายในระยะสั�นไม่มาก ทั�งนี � ทาํใหป้ระเมินแนวรบัระยะ

สั�นนั�นอยู่ในบริเวณ 1,882 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาหลุดราคาอาจอ่อน

ตวัลงทดสอบแนวรบับรเิวณโซน1,866 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

เขา้ซื �อขายเพื5อเก็งกาํไรระยะสั�น โดยเปิดสถานะขายเมื5อราคาดีดตวัหรือ

บริเวณแนวตา้น 1,907 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุสถานะขายหากยืน

ได)้ ทั�งนี � การเขา้ซื �ออาจรอราคาอ่อนตวัลงบริเวณ  1,882-1,866 ดอลลาร์

ตอ่ออนซ ์หากหลดุอาจชะลอการเขา้ซื �อออกไป 
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 GOH21 

1,882  1,866  1,852 

 1,907  1,921  1,933 
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 (+) "ทร ัมป์" ลงนามร ่างกฎหมายกระตุ้นศก.รอบใหม่แล้ว วงเงิน 2.3 ล้านล้านดอลล ์ สาํนักข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่า ประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรมัป์ ของสหรฐัฯ ไดล้งนามบงัคบัใชร้่างกฎหมายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เพื5อช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 
ในวงเงิน 9 แสนลา้นดอลลาร ์นอกจากนี�ผูน้าํสหรฐัฯยงัไดล้งนามอนมุติังบประมาณค่าใชจ่้ายใหก้บัหน่วยงานของรฐับาลสหรฐัฯเพื5อหลีกเลี5ยง
การปิดหน่วยงาน (ชตัดาวน)์เป็นวงเงิน 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ5งส่งผลใหห้น่วยงานของรฐับาลมีงบประมาณในการดาํเนินงานไปจนถงึวนัที5 30 
ก.ย. 64 ทั�งนี � การลงนามในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในวงเงินรวม 2.3 ลา้นลา้นดอลลาร ์เป็นผลมาจากการเจรจาที5เขม้ขน้ของฝ่ายบริหาร
ทาํเนียบขาว และ สมาชิกสภาคองเกรสสหรฐัฯจากพรรคเดโมแครตที5ยืดเยื �อมาตั�งแต่เดือน ส.ค.ที5ผ่านมา ซึ5งก่อนหนา้นี �ผูน้าํสหรฐัฯเผยว่าจะไ◌่ม่
ลงนามในรา่งกฎหมายทั�งสองฉบบัเนื5องจากตอ้งการใหส้ภาคองเกรสสหรฐัฯเพิ5มเงินช่วยเหลือประชาชนจาก 600 ดอลลาร ์เป็น 2,000 ดอลลาร ์
และลดงบประมาณในบางส่วนที5ไม่จาํเป็นออกไป 

 (+) เกาหลีใต้พ บผู้ต ิดเช ื @อ โควิดเพ ิ�มอ ีก 808 ราย ดันยอดรวมพุ่งแ ตะ 57,680 ราย ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) 
เปิดเผยในวนันี �ว่า ในช่วง 24 ชั5วโมงที5ผ่านมา เกาหลีใตพ้บผูติ้ดเชื �อไวรสัโควิด-19 เพิ5มอีก 808 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเชื �อเพิ5มขึ �นเป็น 57,680 
ราย   เกาหลีใตพ้บผูติ้ดเชื �อรายใหม่อยู่ที5ระดบัตํ5ากว่า 1,000 ราย เป็นวนัที5 2 ติดต่อกนั ขณะที5ในช่วงสดุสปัดาหที์5ผ่านมามีการตรวจหาเชื �อลดลง  
ในจาํนวนผูติ้ดเชื �อรายใหม่ที5พบล่าสุดนั�น มี 297 รายอยู่ในกรุงโซล และ 188 รายอยู่ในจังหวัดคย็องกี  สาํหรบัผูติ้ดเชื �อที5มาจากต่างประเทศ
เพิ5มขึ �น 21 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเชื �อที5มาจากต่างประเทศอยู่ที5 5,318 ราย ขณะเดียวกนั มีรายงานผูเ้สียชีวิตเพิ5มขึ �น 11 ราย ซึ5งทาํใหย้อด
รวมผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใตเ้พิ5มขึ �นเป็น 819 ราย และอตัราการเสียชีวิตอยู่ที5 1.42%  ส่วนจาํนวนผูที้5รกัษาหายแลว้เพิ5มขึ �น 288 ราย 
ส่งผลใหย้อดรวมอยู่ที5 39,268 ราย ขณะที5อัตราของผูที้5หายดีแลว้อยู่ที5 68.08% สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า นับตั�งแต่วันที5 3 ม.ค.เป็นตน้มา 
เกาหลีใตไ้ดต้รวจเชื �อโควิด-19 ใหก้บัประชาชนไปแลว้กว่า 4.03 ลา้นราย และพบผูที้5มีผลตรวจเป็นลบจาํนวน 3,810,749 ราย ขณะที5 169,878 
รายอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 

 (+/-) เกาหลีใต้เร ่งผลักดันโครงการวัคซ ีนหลังพบโควิดกลายพ ันธุใ์นประเทศ ทางการเกาหลีใตไ้ดใ้หค้าํมั5นในการเร่งเปิดตวัโครงการฉีด
วคัซีนโควิด-19 ใหป้ระชาชน หลงัในวนันี �มีการตรวจพบผูป่้วยโควิด-19 กลายพนัธุก์ลุ่มแรกในประเทศที5เชื5อมโยงกบัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ที5พบ
ในสหราชอาณาจกัร ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคแห่งเกาหลี (KDCA) เปิดเผยในวนันี �ว่า ณ เที5ยงคืนวนัอาทิตยที์5ผ่านมา มีการตรวจพบผูติ้ดเชื �อ
โควิด-19 รายใหม่ 808 ราย ซึ5งเป็นระดบัตํ5าสดุนับตั�งแต่สถิติสูงสดุ 1,241 รายเมื5อวันศุกร ์ ในจาํนวนนี� เป็นการติดเชื �อโควิด-19 กลายพันธุ์ 3 
ราย โดยคนกลุ่มนี �เดินทางเขา้เกาหลีใตจ้ากกรุงลอนดอนเมื5อวนัที5 22 ธ.ค. ที5ผ่านมา  KDCA เตือนว่าการที5ยอดผูติ้ดเชื �อรายใหม่ลดลงอาจเป็น
ผลจากการทดสอบหาผูติ้ดเชื �อนอ้ยลงในช่วงสดุสปัดาหแ์ละวนัหยดุครสิตม์าส และเผยว่าจะขยายเวลามาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมออกไป
จนถึงตน้เดือนม.ค.   ทั�งนี � รฐับาลของเกาหลีใตถ้กูวิจารณอ์ย่างหนกัในเรื5องการจดัหาวคัซีนและแผนการใชง้านวคัซีน หลงัเผยว่าจะเริ5มการฉีด
วคัซีนครั�งแรกในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ5งชา้กว่าสหรฐัและสหภาพยุโรป (EU) หลายเดือน  ดา้นกระทรวงความปลอดภยัของอาหารและยา
เกาหลี (MFDS) ประกาศเมื5อวานนี�ว่า ทางฝ่ายกาํกบัดแูลจะรน่เวลาอนมุติัวคัซนีและการรกัษาจากเดิมเฉลี5ย 180 วนัเหลือเพียง 40 วนั เพื5อใหมี้
วคัซนีใชเ้รว็ขึ �น 

 (-) บ ิตคอยน ์ทะลุ 28,000 ดอลลารท์ าํสถิติสูงสุดคร ั@งใหม่  ราคาบิตคอยนท์ะลุ 28,000 ดอลลารเ์มื5อวานนี� ขณะที5แรงทะยานที5ไดร้บัแรง
กระตุน้จากความสนใจที5เพิ5มขึ �นของนกัลงทนุและความไม่แน่นอนเกี5ยวกบัการระบาดของโควิด-19 ยงัคงดาํเนินต่อไป  แรงทะยานล่าสดุทาํให้
บิตคอยนคิ์ดเป็นสัดส่วนราว 65% ของตลาดคริปโตเคอรเ์รนซีทั�งหมดของโลก ในขณะที5ปริมาณบิตคอยนห์มนุเวียนทั�งหมดอยู่ที5 5 แสนลา้น
ดอลลาร ์นักวิเคราะหค์าดว่า ราคาของบิตคอยนซ์ึ5งเป็นคริปโตเคอรเ์รนซีที5ไดร้บัความนิยมมากที5สุดจะขึ �นไปถึง 32,000 ดอลลาร ์ บิตคอยน์
ทะยานขึ �น 12.89% ใน 24 ชั5วโมงที5ผ่านมา มาที5 28,365 ดอลลาร ์ณเวลา 18.16 น.ตามเวลาไทยวานนี� ขณะที5อีเธอรป์รบัขึ �น 3.99% ในช่วง
เดียวกนั มาที5 645.76 ดอลลารใ์น 1 นาทีต่อมา 

 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั@งก่อน 

วนัจนัทรที์5 28 ธ.ค. ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : Boxing Day   - - 

วนัองัคารที5 29 ธ.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนต.ค.โดย S&P/CS    6.6% 

วนัพธุที5 30 ธ.ค. 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนธ.ค.   56.6 58.2 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที5รอปิดการขายเดือนพ.ย.   0.1% -1.1% 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์    -0.6M 

วนัพฤหสับดีที5 31 ธ.ค. ทั�งวนั ญี5ปุ่ 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 

วนัศกุรที์5 01 ม.ค. ทั�งวนั ญี5ปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   - - 

 ทั�งวนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทั�งวนั ฝรั5งเศส 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, ** เป็นตวัเลขจริงที5มีการประกาศออกมา 
*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที5 18 ธันวาคม 2020 ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


