
 

18 December 2020 

สรุป สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหลง่ข่าวว่า สหรัฐมีแผนที�จะขึ !นบญัชีดําบริษัทของจีนเพิ�มอีกหลายสบิแหง่ ซึ�งรวมถึงบริษัท SMIC ซึ�งเป็นผู้ผชิตชิพชั !นนําของจีน แม้ว่าปธน.ทรัมป์ 
ใกล้จะพ้นวาระ แตย่งัคงเตรียมเพิ�มบริษัทอีกประมาณ 80 แหง่ในรายการ "Entity List" ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ขณะที�นายหวงั เหวินปิน โฆษกกระทรวงต่างประทศจีนระบุว่า จีนจะใช้
มาตรการตอบโต้ที�จําเป็นเพื�อรับประกนัสทิธิDอนัชอบด้วยกฎหมายและผลประโยชน์ของบริษัทจีน ความกงัวลเกี�ยวกบัข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐอาจขยายวงกว้างขึ !นสร้างแรงซื !อเข้าพยุง
ราคาทองคําไว้ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบไม่กว้างมาก เนื�องจากจับตาความชดัเจน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัของสหรัฐ เพราะ หากสภาคองเกรส ไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลง ก็จะทําให้หน่วยงานของรัฐบาลเผชิญภาวะชตัดาวน์ในวนัที� 19 ธ.ค. และชาวอเมริกนัที�ตกงานจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากสวสัดกิารว่างงานในวนัที� 26 ธ.ค. แนะนําหาก
ราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมา ไม่หลดุแนวรับและราคาสร้างสามารถสร้างฐานได้ แนะนํานกัลงทนุสามารถซื !อเก็งกําไรระยะสั !น ทั !งนี !ประเมินแนวรับไว้ที� 1,866-1,853 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
สําหรับนกัลงทนุที�สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรบางสว่นออกมาโดยให้ดวู่าราคาจะผ่านแนวต้านบริเวณ 1,887-1,899 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้หรือไม่ ถ้าสามารถผ่านไปได้แนะนําให้นกั
ลงทนุที�รับความเสี�ยงได้สงูถือตอ่ 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

18/12/2563 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,885.10 1,882.17 -2.93 -0.16 

Spot Silver ($) 26.01 25.85 -0.16 -0.62 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,620 26,640 20 0.08 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,881 1,884 3.40 0.18 

Silver Futures (SVFZ20)  25.82 25.83 0.01 0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 89.81 89.93 0.12 0.14 

เงนิบาท (฿/$) 29.78  29.78  -0.01  -0.02  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ระหว่างวนัการขยับขึ !นของราคาทองคําติดโซนบริเวณ 1,887 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยงัไม่สามารถยืนไม่ได้ทําให้อาจเห็นการย่อตวัลงมาสร้างฐาน 
ราคาทองคํามีโอกาสออ่นตวัลงทดสอบแนวรับโซน 1,866-1,853 ดอลลาร์ต่อออนซ์หาก
ยืนได้ราคาจะปรับตวัขึ !นอีกครั !ง 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position หากราคาทองคําขึ !นทดสอบแนวต้าน 1,887-1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
จึงทยอยแบ่งขายบริเวณดงักล่าว แล้วเข้าซื !อใหม่เมื�อราคาอ่อนตวัลง อาจจําเป็นต้อง
ขายตดัขาดทนุหากราคาทองคํายอ่ลงมาตํ�ากวา่แนวรับ 1,853 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Short Position ให้ปิดสถานะทํากําไรเมื�อราคาทองคํายอ่ตวัลงมายืนได้ที�แนวรับ 1,866 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาหลดุแนวรับแรก แนะนําให้ปิดสถานะขายทํากําไรที�แนว
รับถดัไป 1,853 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 Open New เมื�อราคาทองคําอ่อนตวัลงมายืนเหนือบริเวณ 1,866-1,853 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ จึงพิจารณาเข้าซื !อ อย่างไรก็ตามหากหลุดแนวรับ 1,853 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ต้องระวงัการปรับลงตอ่ ควรขายตดัขาดทนุ และเมื�อราคาปรับตวัขึ !นให้แบง่ขายทํากําไร
เมื�อราคาดีดขึ !นทดสอบแนวต้าน 1,887-1,899 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,866  1,853  1,839 

 1,887  1,899  1,911 



 

 

• (+) "ทรัมป์" สั�งขึ Lนบญัชีดาํบริษัทจนีอีกหลาย 10 แห่ง เซ่นปมพพิาทการค้า-โควิด  คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ
มีแผนที�จะเพิ�มบริษัทอีก 80 แห่งเข้าในรายชื�อบริษัทที�ถกูขึ !นบญัชีดํา (Entity List) ในวนันี ! ซึ�งรวมถึงบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ แมนแูฟคเจอริ�ง 
อินเตอร์เนชันแนล คอร์ป (SMIC) และอีกหลาย 10 บริษัทของจีน ซึ�งจะทําให้บริษัทเหล่านี !ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐซึ�งรวมถึง
ซอฟท์แวร์และแผงวงจร  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทชั !นนําของจีนที�ถกูขึ !นบญัชีดําซึ�งรวมถึงหวัเว่ย และ SMIC นั !น
ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐ โดยทั !งสองประเทศต่างก็กล่าวโทษกนัไปมาตั !งแต่ประเด็นการค้าไปจนถึงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  ราคาหุ้น SMIC ร่วงลงอย่างหนกัถงึ 4.3% ในช่วงบา่ยนี !ที�ตลาดฮ่องกง หลงัจากรอยเตอร์รายงานข่าวดงักล่าว ขณะที�บริษัท SMIC 
ยงัไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆ เกี�ยวกบัข่าวนี !  ทั !งนี ! มีการคาดการณ์กนัว่า ปธน.ทรัมป์จะยกระดบัการควํ�าบาตรบริษัทจีนเพิ�มขึ !น ก่อนที�นาย
โจ ไบเดน จะเข้ารับตําแหน่งปธน.สหรัฐอย่างเป็นทางการในวนัที� 20 ม.ค. 2564 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ วิตกข้อพิพาทจีน-สหรัฐและข้อตกลงการค้า Brexit  ตลาดหุ้นยโุรปเปิดขยับลงเล็กน้อยในวนันี ! เนื�องจากนัก
ลงทนุยงัคงกงัวลกบัการทําข้อตกลงการค้าระหว่างองักฤษและสหภาพยโุรป (EU) และความตึงเครียดครั !งใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน หลงัสหรัฐ
เตรียมประกาศขึ !นบญัชีดําบริษัทจีนอีกหลายสิบแห่งในวนันี !  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี !ที�ระดบั 396.51 จดุ ลดลง 0.77 จดุ หรือ -
0.19%  ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดวนันี !ที� 5,533.78 จุด ลดลง 15.68 จุด หรือ -0.28% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวันนี !ที� 
13,649.66 จดุ ลดลง 17.59 จดุ หรือ -0.13%  ตลาดถกูกดดนัหลงันกัการทตูและเจ้าหน้าที� EU กล่าวว่า พวกเขาไม่คาดว่า องักฤษและ EU จะ
สามารถบรรลขุ้อตกลงการค้ากนัได้ภายในวนันี ! เนื�องจากทั !งสองฝ่ายยงัคงมีความขดัแย้งกนัในด้านการประมง และประเด็นอื�นๆ ขณะที�องักฤษ
จะต้องถอนตวัจาก EU (Brexit) ในสิ !นปีนี !  นอกจากนี ! ตลาดยงักระทบจากรายงานข่าวที�ว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่ง
สหรัฐมีแผนที�จะเพิ�มบริษัทอีก 80 แห่งเข้าในรายชื�อบริษัทที�ถกูขึ !นบญัชีดํา (Entity List) ในวนันี ! ซึ�งรวมถงึบริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ แมนแูฟคเจอริ�ง 
อินเตอร์เนชันแนล คอร์ป (SMIC) และอีกหลาย 10 บริษัทของจีน ซึ�งจะทําให้บริษัทเหล่านี !ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐซึ�งรวมถึง
ซอฟท์แวร์และแผงวงจร 

• (+/-) แบงก์ชาติญี�ปุ่นคงนโยบายการเงนิ ขยายโครงการช่วยเหลือภาคเอกชนถึงก.ย.ปีหน้า  ธนาคารกลางญี�ปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมวันนี ! ซึ�งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด  นอกจากนี ! BOJ ยังได้ขยายโครงการเพื�อ
สนบัสนนุการระดมเงินทนุให้กบัภาคเอกชนออกไปอีก 6 เดือนจนถึงสิ !นเดือนก.ย.ปีหน้า เนื�องจากโรคโควิด-19 ที�กลบัมาแพร่ระบาดอีกครั !งนั !น 
ทําให้เศรษฐกิจเผชิญกบัความไม่แน่นอน  ทั !งนี ! BOJ ได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื�อบรรเทาภาวะชะงกังานด้านการระดมทนุ ซึ�งรวมถึงการจดัหาเงินกู้
ให้กบัธนาคารพาณิชย์ในอตัราดอกเบี !ย 0% เพื�อให้ธนาคารเหล่านี !สามารถปล่อยกู้ ให้กบับริษัทต่างๆ ที�ได้รับผลกระทบ   นอกจากนี ! BOJ ยงัได้
เข้าซื !อหุ้นกู้  และตราสารหนี !ภาคเอกชนระยะสั !น (Commercial Paper) จากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่า ระบบธนาคารจะมี
สภาพคล่องที�เพียงพอ  ในการประชมุครั !งนี ! BOJ ได้ตดัสินใจคงอตัราดอกเบี !ยนโยบายไว้ที� -0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ10 ปีไว้ที�ระดบัราว 0% ขณะเดียวกนั BOJ จะเดินหน้าซื !อสินทรัพย์ต่างๆ ซึ�งรวมถึงพนัธบตัรรัฐบาล และกองทนุ ETF  BOJ ระบวุ่า 
แม้ขณะนี !ยงัไม่มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายการเงินเพื�อควบคมุเส้นอตัราผลตอบแทน แต่ BOJ จะยงัคงตรวจสอบแนวทาง
ต่างๆ เพื�อที�จะบรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อภายใต้กรอบนโยบายปัจจบุนั 

• (+/-) "ไบเดน" รอด-ไม่ติดโควิด รีบรุดตรวจหลังที�ปรึกษาคนสนิทติดแล้ว  นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ติดโรคโควิด-19 โดย
เขาเข้ารับการตรวจเชื !อไวรัสดงักล่าว หลงัจากที�นายเซดริค ริชมอนด์ ที�ปรึกษาของเขาติดเชื !อ โดยนายไบเดนมีผลตรวจออกมาเป็นลบ  นางเคท 
เบดิงฟิลด์ โฆษกคณะบริหารของนายไบเดนเปิดเผยว่า นายริชมอนด์ ว่าที�ที�ปรึกษาระดบัสงูของทําเนียบขาวซึ�งแสดงอาการของโรคโควิด-19 
ตั !งแต่เมื�อวนัพธุที�ผ่านมานั !น ไม่ได้ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับนายไบเดนในช่วงเวลาที�ทั !งคู่พบปะกนัเป็นเวลาไม่ถึง 15 นาที นอกจากนี ! ทั !งคู่ยังใส่
หน้ากากอนามยั และอยู่ในสถานที�เปิดโล่ง  ทั !งนี ! ตามกฎระเบยีบด้านสาธารสขุองสหรัฐนั !นระบวุ่า การสมัผสัใกล้ชิดหมายถึงการอยู่ใกล้กบัผู้ ติด
เชื !อในระยะ 6 ฟตุเป็นระยะเวลานาน 15 นาทีขึ !นไป   

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัLงก่อน 

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) ภาคการผลิตเดอืนธ.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.   57.3** 55.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   47.3** 47.6 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื !นฐานเดือนพ.ย.   -0.9%** 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย.   -1.1%** 0.3% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.5** 56.7 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   55.3** 58.4 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยูอ่าศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    86** 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   11.1 26.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   885K** 853K 

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนพ.ย.   1.65M** 1.54M 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการเริ�มสร้างบ้านเดือนพ.ย.   1.55M** 1.53M 

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

 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย.   -3.8%** 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 

 
 

 


