
 

21 December 2020 

สรุป ท่ามกลางความเสี�ยงเกี�ยวกบัการระบาดโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม ่และ ประสิทธิภาพของวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ�งได้รับการอนุมติัใช้เป็นกรณีฉกุเฉินในช่วงก่อน
หน้า ขณะที�หลายประเทศกําลงัเผชิญกบัยอดผู้ ติดเชื 5อและ ยอดผู้ เสียชีวิตเพิ�มขึ 5น จนอาจทําให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวและสั�งปิด
ธุรกิจที�ไม่จําเป็น เพื�อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ความเสี�ยงดงักล่าว กดดนัการ
ลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง ทําให้ตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการปรับตวัลดลง จนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัได้รับแรงหนุน สําหรับมมุมองของวายแอลจี ประเมิน
วา่หากราคาทองคําขึ 5นทดสอบแนวต้าน 1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากไมส่ามารถผา่นไปได้ ทําให้ราคาเกิดการออ่นตวัลง แต่หากการอ่อนตวัของราคาทองคํายงัคง
สามารถยืนเหนือโซนบริเวณ 1,889-1,882 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ โดยราคาทองคํายงัมีโอกาสทดสอบแนวต้าน ซึ�งการแกว่งตวัของราคาทองคํายงัถือเป็นโอกาสเข้าซื 5อ
ขายเพื�อทํากําไร 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

21/12/2563 16:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,881.40 1,894.44 13.04 0.69 

Spot Silver ($) 25.79 26.61 0.82 3.18 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,630 27,060 430 1.61 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,881 1,896 15.00 0.80 

Silver Futures (SVFZ20)  25.83 26.75 0.92 3.56 

ดชันดีอลลาร ์ 90.26 90.41 0.15 0.17 

เงนิบาท (฿/$) 29.84  30.05  0.21  0.69  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคํากําลงัพยายามทรงตวัในระดบัสูงซึ�งมีความ

เป็นไปได้ที�ราคาอาจขึ 5นทดสอบโซน 1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หากผ่านได้จะ

ทดสอบแนวต้านถัดไป แต่หากผ่านไม่ได้มีโอกาสย่อตัวลงมาในแนวรับ 1,889-

1,882 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพื�อสะสมกําลงัอีกครั 5ง 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position ต้องสงัเกตโซน 1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพราะถ้าราคายงัเคลื�อนตวั
ไมผ่า่นจดุดงักลา่ว ก็ควรที�จะขายทํากําไรออกไปก่อน และรอเข้าซื 5ออีกครั 5งที�แนวรับ 
1,889-1,882 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Short Position แนะนําให้แบง่ปิดสถานะทํากําไรบางส่วนเมื�อราคามีการอ่อนตวัลง
ใกล้กับแนวรับ 1,889-1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และจําเป็นต้องลดสถานะขายลง
หากราคากลบัขึ 5นมาทรงตวัได้มั�นคงเหนือบริเวณแนวต้าน 1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Open New ใช้แนวรับ 1,889-1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดในการเข้าซื 5อ (ตดั
ขาดทุนหากหลดุแนวรับ 1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และเมื�อราคาปรับตวัขึ 5นไม่ผ่าน
แนวต้าน 1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําให้แบ่งปิดสถานะซื 5อเพื�อลดความเสี�ยง 
แตห่ากผา่นได้สามารถถือสถานะซื 5อตอ่เพื�อไปรอปิดสถานะซื 5อที�แนวต้านถดัไป 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,882  1,866  1,853 

 1,911  1,921  1,933 



 

 

• (+)   ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดร่วงลง โดยเฉพาะอย่างยิ�งหุ้นกลุ่มการท่องเที�ยว หลงัจากมีรายงานพบการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในส
หราชอาณาจกัร  ณ เวลา 15.34 น. ตามเวลาไทย Stoxx Europe 600 อยู่ที�ระดบั 388.88 จุด ลดลง 7.03 จุด หรือ 1.78%  ส่วนดชันี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝรั�งเศสเปิดวนันี 5ที� 5,392.55 จุด ลดลง 135.29 จุด หรือ 2.45% ขณะที�ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันี 5ที� 13,398.22 จุด ลดลง 232.29 จุด 
หรือ 1.70%ท   

• (-) เซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 25.67 จุด ขานรับจีนเดินหน้ากระตุ้นศก.  ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี 5 เนื�องจากนกัลงทุน
ขานรับรายงานข่าวที�วา่ รัฐบาลจีนจะเดนิหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอ่ไป เพื�อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   สํานกั
ข่าวซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,420.57 จุด เพิ�มขึ 5น 25.67 จุด หรือ +0.76%  สื�อของรัฐบาลจีนรายงานว่า ทางการจีนจะยงัคงใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะดําเนินการอย่างสอดคล้องกบักรอบนโยบายที�กําหนดไว้สําหรับปี 2564 

• (-) ฟิลิปปินส์เล็งเจรจาซื Xอวัคซีนต้านโควิดของโมเดอร์นาภายในสิ Xนปีนี X  นายทีโอโดโร ล็อกซิน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์
กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะเริ�มต้นเจรจากบับริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ภายในวนัที� 30 ธ.ค.นี 5 เพื�อซื 5อวคัซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของโมเดอร์นา   "โมเดอร์นา
แสดงความสนใจที�จะขายให้เรา" นายล็อกซินกล่าวในระหว่างให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ CNN Philippines  โดยอ้างถึงโฮเซ่ มานเูอล จี โรมอูลั
เดซ เอกอคัรราชทตูฟิลิปปินส์ประจําสหรัฐ  นายล็อกซนิยงักล่าวด้วยวา่ ฟิลิปปินส์สั�งซื 5อวคัซีนโควิด-19 จํานวน 30 ล้านโดสจากบริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ 
โดยวัคซีนดังกล่าวจะผลิตโดยสถาบนัเซรัมแห่งอินเดีย และสามารถนํามาใช้ได้ในเดือนก.ค. โดยมีความเป็นไปได้ว่าทางการฟิลิปปินส์จะไม่ต้อง
จ่ายเงินล่วงหน้า และอาจมีการลงนามในข้อตกลงก่อนสิ 5นปีนี 5 

• (-) อังกฤษ รับสถานการณ์โควิดอยู่เหนือการควบคุม หลังพบเชื Xอโควิดกลายพันธ์ุ สํานักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นายแมตต์ แฮนค็อก 
รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษ กล่าวว่าระบาดของเชื 5อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ในเวลานี 5เป็นสถานการณ์ที�อยู่นอกเหนือการควบคุม และพื 5นที�
บางส่วนขององักฤษ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกนัโควิด-19 ในระดบัที� 4 ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดจนกว่าจะมีการแจกจ่ายวคัซีนป้องกนัโควิด-19 อย่าง
ทั�วถงึ นายแฮนคอ็ก กล่าววา่ไวรัสโควดิ-19 กลายพนัธุ์นี 5มีรหสัว่า VUI-202012/01 ซึ�งสามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพนัธุ์ดั 5งเดิมถึง 70%  และการ
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 กลายพนัธุ์ได้ทําให้ยอดผู้ติดเชื 5อไวรัสโควิด-19 ในองักฤษได้เพิ�มขึ 5นอย่างรวดเร็ว และเป็นเรื�องที�ยากที�จะควบคมุการระบาด 
ซึ�งเขาแนะนําว่าผู้คนที�อยู่ในพื 5นที�ควบคมุระดบัที� 4 จําเป็นปฎิบตัิตวัภายใต้กฎระเบียบที�เคร่งครัดเปรียบเสมือนว่ามีเชื 5อไวรัสโควิด-19 อยู่ในตวั จาก
การระบาดของไวรัสโควดิ-19 กลายพนัธ์ในประเทศองักฤษครั 5งนี 5 ทําให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนั ยกเลิกแผนการผ่อนคลายมาตรการป้องกนัไวรัส
โควดิ-19 ที�จะมีขึ 5นในช่วงวนัหยดุเทศกาลปีใหม่  โดยล่าสดุ 6 ประเทศในทวีปยโุรปที�ประกอบด้วย เยอรมนี ฝรั�งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม 
ประกาศระงบัการเดนิทางเข้าประเทศของเที�ยวบนิจากประเทศองักฤษเป็นการชั�วคราวเพื�อหยดุยั 5งการระบาดของเชื 5อไวรัสโควดิ-19 กลายพนัธุ์  

• (-) อิตาลีพบผู้ป่วยโควิด-19 กลายพันธ์ุชนิดเดียวกับในอังกฤษ   กระทรวงสาธารณสุขอิตาลีระบุเมื�อวนัอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ�นว่า อิตาลีตรวจ
พบผู้ ป่วยโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดเดียวกบัที�พบในองักฤษ ผู้ ป่วยรายดงักล่าวและคู่สมรสของเขาเดินทางกลับจากองักฤษเมื�อไม่กี�วนัที�ผ่านมา โดย
เที�ยวบนิ ซึ�งร่อนลงจอดที�สนามบนิฟีอมูิชิโน ของกรุงโรมและขณะนี 5ถกูกกัตวัแล้ว ประเทศเพื�อนบ้านขององักฤษเริ�มปิดประตตู่อบุคคลที�มาจากองักฤษ
ในวนัอาทติย์ทา่มกลางการเตือนภยัเกี�ยวกบัเชื 5อโควดิ-19 สายพนัธุ์ที�แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ�งทําให้ยอดผู้ตดิเชื 5อทะยานขึ 5นในองักฤษ 

• (+/-) อียู-อังกฤษเตรียมเจรจา Brexit อังคารนี X แม้ยังขัดแย้งด้านโควต้าประมง  สํานกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสหภาพยุโรป (อียู) และองักฤษ 
เตรียมเจรจาการค้า Brexit รอบใหม่ในวนัองัคารนี 5 โดยมีเป้าหมายสําคญัคือการบรรลขุ้อตกลงทั 5งหมดก่อนที�จะถึงเส้นตายภายในวนัที� 31 ธ.ค.นี 5  นาย
มิเชล บาร์นิเยร์ หวัหน้าผู้ แทนการเจรจาของทางอียู กล่าวว่าการเจรจาเพื�อบรรลุข้อตกลง Brexit ในสัปดาห์ที�ผ่านมานั 5น ยังคงเป็นไปด้วยความ
ยากลําบากเนื�องจากทั 5งสองฝ่ายยงัมีความเห็hนแตกต่างในประเด็นสําคญั ซึ�งอุปสรรคใหญ่ที�สุดของการเจรจาครั 5งนี 5คือประเด็นด้านโควต้าการประมง 
และการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั 5งนี 5อีย ูและ องักฤษ ได้เริ�มต้นการเจรจาการค้า Brexit มาตั 5งแต่เดือนมี.ค.ที�ผ่านมาแต่การเจรจากลบัไม่มีความคืบหน้า
มากนกั เนื�องจากการเจรจาต้องเลื�อนออกไปจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 รวมถงึความเห็นที�ขดัแย้งในประเด็นโควต้าการประมงที�ยงัไร้ข้อสรุปซึ�ง
หากทั 5งสองฝ่ายยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงได้ก่อนเส้นตายในวนัที� 31 ธ.ค. จะส่งผลให้องักฤษออกจากการเป็นสมาชิกของอียูแบบไม่มีข้อตกลง และ
ทําให้อียแูละองักฤษต้องเผชิญกบัปัญหาด้านเศรษฐกิจในระยะยาว 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัXงก่อน 

วนัจนัทร์ที� 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนธ.ค.   -18 -18 

วนัองัคารที� 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนธ.ค. จาก GfK   -8.7 -6.7 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั 5งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย.   6.70M 6.85M 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดริชมอนด์   12 15 

วนัพธุที� 23 ธ.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี 5ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 5อสินค้าคงทนพื 5นฐานเดือนพ.ย.   0.5% 1.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 5อสินค้าคงทนเดือนพ.ย.   0.6% 1.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนพ.ย.   -0.2% 0.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนพ.ย.   -0.3% -0.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 5งแรกรายสปัดาห์   862K 885K 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย.   990K 999K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนธ.ค.จาก UoM   81.0 81.4 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนธ.ค.จาก UoM    2.3% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 5ามนัดบิรายสปัดาห์    -3.1M 

วนัพฤหสับดีที� 24 ธ.ค. ทั 5งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Eve   - - 

วนัศกุร์ที� 25 ธ.ค. ทั 5งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 ทั 5งวนั องักฤษ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 
ทั 5งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 18 ธันวาคม2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


