
 

16 December 2020 

สรุป ความหวงัที�ว่าสภาคองเกรสสหรัฐจะอนุมติัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไม่ช้านี  ชัดเจนขึ  น เมื�อผู้ นําระดบัสงูของสภาคองเกรสสหรัฐมีการประชุมกนัอย่างต่อเนื�อง และส่ง
สญัญาณทศันะบวกในการประชุมครั  งแรก ประเด็นดงักล่าว กดดนัดชันีดอลลาร์ เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงินปรับตวัลดลง จนสร้างแรงซื  อเข้าหนนุราคาทองคํา 
ขณะที�นกัลงทนุจบัตาผลการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนันี   ท่ามกลางการคาดการณ์ที�ว่า เฟดจะส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การ
อนมุติัใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 เมื�อไม่นานมานี   อาจจะทําให้เฟดปรับเพิ�มมมุมองเชิงบวกเกี�ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2021 ซึ�งส่งผลให้เมื�อราคาปรับตวัขึ  นยงัคงมีแรงขายทํา
กําไรสลับเข้ามา สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบทรงตวัในระดบัสงู ทั  งนี   ประเมินว่าราคาทองคําจะขยบัขึ  นพยายามทดสอบแนวต้านในโซน 1,865 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคําไม่สามารถยืนได้นกัลงทนุต้องระมดัระวงัการอ่อนตวัของราคาทองคํา อย่างไรก็ตาม หากการอ่อนตวัลงของราคาทองคําไม่หลดุบริเวณ 1,839-
1,826 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัคงแนะนําเข้าซื  อเพื�อหวงัทํากําไรจากการแกว่งตวั และควรคํานงึถงึความผนัผวนของราคาจากผลการประชมุเฟด 
 
 
 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

16/12/2563 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.30 1,861.06 7.76 0.42 

Spot Silver ($) 24.48 24.95 0.47 1.92 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,350 26,540 190 0.72 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,847 1,861 13.70 0.74 

Silver Futures (SVFZ20)  24.31 25.01 0.70 2.88 

ดชันดีอลลาร ์ 90.48 90.19 -0.29 -0.32 

เงนิบาท (฿/$) 30.02  30.01  -0.01  -0.03  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ระหวา่งวนัราคาทองคําพยายามทดสอบแนวต้านโซน 1,865 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะนําจบัตาโซนดงักลา่วอย่างใกล้ชิด เพราะหากผา่นได้จะทําให้
มีมมุมองเชิงบวกเพิ�มขึ  นและยงัมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,875-1,887 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาขยบัขึ  นไม่สามารถยืนได้ ราคาอาจอ่อนตวัลงมาอีกครั  ง ทั  งนี   
ประเมินแนวรับบริเวณ 1,839-1,826 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position ระยะสั  นหากราคาสามารถขึ  นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,865 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําให้ขายทํากําไร เพราะหากยืนเหนือบริเวณดงักล่าวไม่ได้ 
อาจมีแรงขายทํากําไรออกมาเพิ�มขึ  น 
Short Position หากวา่ราคาทองคําหลดุโซน 1,839 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ลงมา น่าจะมี
โอกาสในการปิดสถานะทํากําไรตรงแถวๆแนวรับ 1,826 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 Open New ผู้ ที�มีทองคําอยู่ก่อนแล้วแนะนําให้แบ่งขายทํากําไรบางส่วนบริเวณ
แนวต้าน 1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และ สําหรับผู้ ที�ไมมี่ทองคําในมืออาจเสี�ยงซื  อเมื�อ
ราคาอ่อนตัวลงมาในบริเวณ 1,839-1,826 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่อย่างไรก็ตาม
สถานะขายจําเป็นต้องตั  งจดุตดัขาดทนุหากราคาผา่น 1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,839  1,826  1,813 

 1,865  1,875  1,887 



 

 

• (+) โพลล์ชี Kธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐคาดผลกระทบรุนแรงที�สุดจากโควิด-19 รออยู่ เบื Kองหน้า เมื�อวานนี  หอการค้าสหรัฐระบวุ่า เจ้าของ

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ในสหรัฐเชื�อว่าภาวะยํ�าแย่ที�สดุของการระบาดของโควิด-19 ยงัคงรออยู่เบื  องหน้าพวกเขา โดยครึ�งหนึ�งระบวุ่า กิจการ

ของพวกเขาจะปิดตวัลงอย่างถาวรภายใน 1 ปีเว้นแต่ว่าภาวะแวดล้อมทางธุรกิจจะดีขึ  น ผลสํารวจธุรกิจขนาดเล็กโดย U.S. Chamber-MetLife 

ซึ�งจดัทําระหว่างวนัที� 30 ต.ค. - 10 พ.ย. แสดงว่า 74% ของเจ้าของธุรกิจระบวุ่า พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ�มเติมเพื�อฝ่าฟัน

วิกฤติโรคระบาด การสํารวจรายไตรมาสดงักล่าวพบว่า 62% ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกงัวลว่า ภาวะยํ�าแย่ที�สดุยงัมาไม่ถึงจากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของโควิด-19 โดยมีเพียง 40% ที�เชื�อว่าธุรกิจขนาดเล็กของพวกเขาสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื�องภายใต้ภาวะแวดล้อมธุรกิจ

ปัจจบุนั 

• (+) "วอร์เรน บฟัเฟตต์"ชี Kสหรัฐกาํลังต่อสู้กับสงครามเศรษฐกิจ, คองเกรสต้องช่วยธุรกิจขนาดเล็ก   เมื�อวานนี  นายวอร์เรน บฟัเฟตต์ระบุ

ว่า สหรัฐกําลงัต่อสู้กบั "สงครามเศรษฐกิจ" และสภาคองเกรสต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื�อช่วยธุรกิจขนาดเล็กที�ประสบ "ความเสียหายอย่าง

ไม่อาจหลีกเลี�ยง" ในการระบาดของโควิด-19  ในการกล่าวผ่านสถานีโทรทศัน์ CNBC นายบฟัเฟตต์ ซึ�งเป็นประธานบริษัท Berkshire Hathaway 

Inc ระบวุ่า เขาหวงัว่าสภาคองเกรสจะจดัหามาตรการกระตุ้นครั  งใหม่เร็วๆนี   และจะขยายโครงการ Paycheck Protection Program (PPP) "โดย

ดําเนินการครั  งใหญ่" ซึ�งโครงการดงักล่าวริเริ�มขึ  นต้นปีนี  เพื�อจดัหาเงินกู้แก่บริษัทขนาดเล็กที�สดุของประเทศ นายบฟัเฟตต์ระบวุ่า "นี�คือสงคราม

เศรษฐกิจ เราต้องการการอดัฉีดอีกครั  งเพื�อสานงานต่อให้เสร็จ สภาคองเกรสกําลงัหารือกนัในขณะนี   และผมหวงัอย่างยิ�งว่า พวกเขาจะขยาย

แผน PPP ครั  งใหญ่เพื�อให้ประชาชนที�หวงัว่าสถานการณ์จะดีขึ  น ได้สมหวงั" 

• (+) PMI ขั Kนต้นชี Kเศรษฐกิจเยอรมันแสดงความยืดหยุ่นต่อเนื�องในธ.ค. การสํารวจผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ขั  นต้นเดือนธ.ค.จาก IHS 

Markit บง่ชี  ถงึความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื�องในเศรษฐกิจเยอรมนั ในขณะที�ความแข็งแกร่งในภาคการผลิตยงัคงชดเชยความอ่อนแอในภาคบริการ 

ในขณะเดียวกนั การสํารวจบง่ชี  ถงึการปรับลงเล็กน้อยในการจ้างงานภาคเอกชน แม้ว่าบริษัทต่างๆยงัคงมีทศันะบวกเกี�ยวกบัแนวโน้มในปีหน้า 

ดชันี PMI ภาคการผลิตขั  นต้นของเยอรมนีอยู่ที� 58.6 ในเดือนธ.ค. สงูสดุรอบ 34 เดือน ปรับขึ  นจาก 57.8 ในเดือนพ.ย. ดชันี PMI ภาคบริการ

ขั  นต้นอยู่ที� 47.7 ในเดือนธ.ค. สงูสดุรอบ 2 เดือน ปรับขึ  นจาก 46.0 ในเดือนพ.ย. ดชันี PMI รวมขั  นต้นอยู่ที� 52.5 ในเดือนธ.ค. สงูสดุรอบ 2 เดือน 

ปรับขึ  นจาก 51.7 ในเดือนพ.ย.  

• (-)  เงนิเฟ้ออังกฤษชะลอตัวมากกว่าคาดในพ.ย. ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี  ว่า เงินเฟ้อขององักฤษชะลอตวัมากกว่าคาดในเดือน

พ.ย. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ  น 0.3% ในแง่รายปี หลงัจากที�ปรับขึ  น 0.7% ในเดือนต.ค. การสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์บง่ชี  ถงึระดบั 0.6% 

• (-) ฮั�งเส็งปิดบวก 253 จุด รับความหวังสหรัฐกระตุ้นศก.-ข่าววัคซีน  ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี  ปรับตวัเพิ�มขึ  น ตามทิศทางดชันี

ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที�ปิดพุ่งขึ  นกว่า 300 จดุเมื�อคืนนี   ขานรับข่าวการฉีดวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ รวมทั  งความหวงัที�ว่า

สภาคองเกรสสหรัฐจะอนมุติัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไม่ช้านี   

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับความหวัง EU อนุมัติวัคซีนโควิดเร็วๆ นี K  ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี   เนื�องจากนกัลงทนุมีความหวงัว่า

สหภาพยโุรป (EU) จะอนมุติัใช้วคัซนีต้านโรคโควิด-19 ในทวีปยโุรปก่อนปีใหม่ และนกัลงทนุยงัมีความหวงัว่า องักฤษและ EU จะสามารถบรรลุ

ข้อตกลงการค้าระหว่างกนัได้ก่อนถึงกําหนดเส้นตายสิ  นปีนี  ที�องักฤษจะต้องถอนตวัออกจาก EU (Brexit)  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดวนันี  ที�

ระดบั 393.79 จดุ เพิ�มขึ  น 0.95 จดุ หรือ +0.24%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดวันนี  ที� 5,551.45 จดุ เพิ�มขึ  น 21.14 จดุ หรือ +0.38% 

และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันี  ที� 13,416.29 จดุ เพิ�มขึ  น 53.42 จดุ หรือ +0.40% 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัKงก่อน 

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

วนัองัคารที� 15 ธ.ค. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนพ.ย.   2.6%** 1.8% 

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

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย.   5.2%** 4.3% 

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

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนพ.ย.   73.3%** 72.8 

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

วนัพธุที� 16 ธ.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   58.6** 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   47.7** 46.0 

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

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   47.3** 41.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   - 55.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   50.5 47.6 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื  นฐานเดือนพ.ย.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย.   -0.2% 0.3% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.0 56.7 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   55.9 58.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดอืนต.ค.   0.6% 0.7% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยูอ่าศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    88 90 

วนัพฤหสับดทีี� 17 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบี  ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 02.00น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี  ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.1 26.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   780K 853K 

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนพ.ย.   1.55M 1.54M 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการเริ�มสร้างบ้านเดือนพ.ย.   1.53M 1.53M 

วนัศกุร์ที� 18 ธ.ค. ไมร่ะบ ุ ญีปุ่ น มติอตัราดอกเบี  ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

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

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเยอรมนีจาก Ifo   90.2 90.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก CB   0.4% 0.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 11 ธันวาคม2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


