
 

22 December 2020 

สรุป กระทรวงพาณิชยส์หรฐัประกาศเพิ�มบริษัทจีนและรสัเซียอีกกว่า 100 แห่งเขา้รวมในบญัชีรายชื�อบรษัิทที�ถูกขึ ,นบญัชีดาํ โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี ,มีความเกี�ยวขอ้งกับ
กองทพัจีน ความตึงเครยีดระหวา่งจีนและสหรฐัเพิ�มขึ ,นจนถ่วงความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ แนวโนม้ดงักล่าวสรา้งแรงซื ,อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ขณะที�ความกังวล
วา่ ไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุท์ี�แพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ ซึ�งตรวจพบในองักฤษ ไดก้าํลงัแพรก่ารกระจายไปในหลายประเทศไดข้ัดขวางการฟื,นตวัทางเศรษฐกิจโลกเช่นกัน 
แมว้า่ประเด็นดงักล่าวจะสรา้งแรงซื ,อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั แต่นักลงทนุก็เขา้ถือครองดอลลารส์หรฐัเพราะมองว่าเป็นสกลุเงินปลอดภยัและมีสภาพคล่องสงูจึง
ทาํใหด้อลลารแ์ข็งคา่ขึ ,นจนกลบัมาสรา้งแรงกดดนัตอ่ราคาทองคาํ สง่ผลใหร้ะยะสั,นราคาทองคาํมีลกัษณะการแกวง่ตวัออกดา้นขา้ง นกัลงทนุสามารถลงทนุระยะสั,น โดยเขา้
ซื ,อหากราคาย่อตัวไม่หลุดแนวรบับริเวณ 1,866-1,855 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุน หากหลุด 1,855 ดอลลารต์่อออนซ)์ และใหข้ายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตัวขึ ,นไม่ผ่าน
บรเิวณแนวตา้น 1,889-1,907 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไมส่ามารถผ่านไปไดอ้าจเห็นการยอ่ตวัของราคาทองคาํอีกครั,ง 
 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

22/12/2563 15:26 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.50 1,871.33 -5.17 -0.28 

Spot Silver ($) 26.15 25.82 -0.33 -1.26 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,970 26,870 -100 -0.37 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,887.60 1,872.40 -15.20 -0.81 

Silver Futures (SVFZ20)  26.60 25.84 -0.76 -2.86 

ดชันดีอลลาร ์ 90.09 90.30 0.21 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 30.08 30.17 0.09 0.30 

 ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคาํพยายามดีดตวักลบัหลงัจากระหว่างวนัราคาอ่อนตวัลง
ไม่หลุดแนวรบั 1,866 ดอลลารต่์อออนซแ์นะนาํจับตาแนวตา้นระดับ 1,889 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์หากสามารถขึ ,นไปยืนไดน่้าจะมีแรงซื ,อตามเพื�อเก็งกาํไรกลับเขา้มาอีกครั,ง แต่หาก
ราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้นไปได ้มีแนวโนม้เกิดแรงขายทาํกาํไรออกมาอีกครั,งและอาจ
ทาํใหร้าคาปรบัตวัลงไปอีกประเมินแนวรบัที� 1,866-1,855 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position แนะนาํใหท้ยอยขายทาํกาํไรตามบรเิวณแนวตา้น 1,889-1,907 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์หากราคาไม่สามารถยืนได ้ขณะที�มีสถานะอยู่แลว้อาจชะลอการซื ,อเพิ�มถา้ราคาไม่
อ่อนตวัลง 
Short Position ปิดสถานะหากราคายงัสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,866 ดอลลารต่์อออนซ ์
แต่หากราคาหลดุโซนดงักล่าวสามารถรอทาํกาํไรบริเวณแนวรบัถดัไปที� 1,855 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์
Open New สาํหรบันกัลงทนุระยะสั,นยงัเนน้ใหเ้ล่นในกรอบ รอจังหวะเขา้ซื ,อเมื�อราคาอ่อน
ตวัลงมาบริเวณแนวรบั 1,866-1,855 ดอลลารต่์อออนซ ์และใหข้ายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวั
ขึ ,นหรือบริเวณแนวต้าน 1,889-1,907 ดอลลารต่์อออนซ์ อีกทั,งนักลงทุนควรตั,งจุดตัด
ขาดทนุหากราคาไม่เป็นไปตามที�คาดการณ ์
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,866  1,855  1,839 

 1,889  1,907  1,921 



 

 

 (+)  'วุฒิสภาสหรัฐ' ไฟเข ียวร ่างมาตรการกระตุ้นศก.วงเงิน S แสนล้านดอลล ์"วฒุิสภาสหรฐั" ไฟเขียวร่างมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ วงเงิน E 
แสนลา้นดอลลาร ์ส่งต่อรอ "โดนัลด ์ทรมัป์" ลงนาม วุฒิสภาสหรฐั มีมติผ่านร่างมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ วงเงิน E แสนลา้นดอลลารแ์ลว้  เพื�อ
เยียวยาประชาชนอเมริกัน และภาคธุรกิจที�ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-FE โดยขณะนี,ร่างมาตรการดังกล่าวได้ถูกส่งให้กับ
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ เพื�อลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป ร่างมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ วงเงิน E แสนลา้นดอลลารน์ั,นครอบคลุมถึงเช็ค
เงินสดที�จะส่งตรงถึงชาวอเมริกันคนละ HII ดอลลาร,์ เงินเยียวยาคนตกงานสัปดาหล์ะ JII ดอลลารต์่อสัปดาห,์ โครงการ Paycheck Protection 
Program (PPP) เพื�อสนบัสนนุธุรกิจขนาดเล็ก, เงินสนบัสนนุในการแจกจ่ายวคัซีนใหก้บัประชาชน, เงินช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ และเงินสนบัสนนุการ
ตรวจเชื,อโควิด-FE การลงมติในครั,งนี ,แบ่งออกเป็น Z ส่วน คือการลงมติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพื�อเยียวยาผลกระทบโควิด-FE วงเงิน E แสนลา้น
ดอลลาร ์และการลงมตริา่งงบประมาณวงเงิน F.\ ลา้นลา้นดอลลารป์ระจาํปีหนา้ซึ�งจะสิ ,นสดุในวนัที� JI ก.ย. Z]H\ 

 (+)  อดีตผอ. FDA ช ีVโควิดกลายพันธุอ์าจมีอยู่ในสหรัฐแล้ว แนะเร ่งฉ ีดวัคซ ีนสกัดระบาด นพ.สก็อตต ์ก็อตตลี์บ อดีตผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
อาหารและยา (FDA) ของสหรฐัเปิดเผยว่า เชื ,อไวรสัโควิด-FE กลายพนัธุซ์ึ�งแพรร่ะบาดไดเ้ร็วกว่าเดิมที�พบในสหราชอาณาจกัรนั,น เป็นเชื ,อไวรสัที�มีอยู่
แลว้ในสหรฐัอเมริกา ขณะที�ประเทศต่างๆ กว่า \I ประเทศไดส้ั�งหา้มเที�ยวบินที�เดินทางเขา้และออกจากสหราชอาณาจักรเป็นเวลาอย่างนอ้ย \a 
ชั�วโมงหลงัพบไวรสักลายพนัธุด์งักล่าว "ผมคิดวา่การสั�งหา้มเดินทางไม่ไดช่้วยปอ้งกนัไวรสักลายพนัธุไ์ม่ใหแ้พร่ระบาดเขา้สู่สหรฐั เราจะเผชิญกบัการ
ระบาดที�ยืดเยื ,อไปอีก J-\ สปัดาห ์จนแตะระดบัสูงสุด หลงัจากนั,น อตัราการติดเชื ,อจะลดลง เมื�อมีการฉีดวคัซีนเป็นวงกวา้งมากขึ ,น" นพ.ก็อตตลี์บให้
สมัภาษณใ์นรายการ The News with Shepard Smith ทางสถานีโทรทศัน ์CNBC เมื�อคืนวนัจนัทร ์

 (+)  ร ัฐแคลิฟอรเ์นียหวั�นผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล จ่อขยายเวลาสั�งปชช.อยู่บ้าน รฐัแคลิฟอรเ์นียพบผูต้ิดเชื ,อโควดิ-FE สูงเป็นประวตัิการณ์
กว่า ] แสนรายในช่วงสองสปัดาหที์�ผ่านมา ขณะที�ยอดผูป่้วยที�รกัษาตวัในโรงพยาบาลมีแนวโนม้พุ่งสูงขึ ,นเกือบ FII,III รายในเดือนหนา้ นายเกวิน 
นิวซมั ผูว้่าการรฐัแคลิฟอรเ์นีย เปิดเผยหลงัไดร้บัทราบตวัเลขคาดการณ์จาํนวนผูป่้วยดงักล่าวา รฐัแคลิฟอรเ์นียอาจมีการขยายเวลาการใชค้าํสั�งให้
ประชาชนในพื,นที�ส่วนใหญ่ของรัฐแคลิฟอรเ์นียอยู่แต่ในบา้น ทางด้านดร.มารก์ เกลี�  เลขาธิการสาํนักงานสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของรัฐ
แคลิฟอรเ์นีย กล่าววา่ ทางรฐักงัวลวา่โรงพยาบาลบางแหง่อาจมีจาํนวนผูป่้วยที�เขา้รกัษาตวัมากกวา่ตวัเลขที�คาดการณไ์วใ้นขณะนี, 

 (+) สหร ัฐฯ  ข ึVนบัญชีด ําบร ิษัทจีน-ร ัสเซ ีย 103 แห่ง หลังมีส่วนพัวพ ันกองทัพจีน สาํนักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า กระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯได้
ประกาศขึ ,นบญัชีดาํบรษัิทจากจีน และ รสัเซีย มากถงึ FIJ บรษัิท โดยใหเ้หตผุลว่าบริษัททั,งหมดมีความเกี�ยวขอ้งกบักองทพัทหารของจีน โดยบริษัทที�
ถูกขึ ,นบญัชีดาํในครั,งนี ,เป็นบริษัทจากประเทศจีน ]a แห่ง ซึ�งลดลงจากเดือนพ.ย.ที�มีมากถึง aE แห่ง ขณะที�บริษัทจากรสัเซียเพิ�มขึ ,นมากถึง \] แห่ง 
จากเดิมที�ถูกขึ ,นบญัชีดาํทั,งหมด Za แห่ง    นายวิลล ์เบอรร์อส รฐัมนตรีกระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ กล่าววา่ การขึ ,นบญัชีดาํในครั,งนี ,จะช่วยใหผู้ส้่งออก
สามารถคดักรองลูกคา้ที�มีความเกี�ยวขอ้งทางทหารเพื�อป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูทางเทคโนโลยีของสหรฐัฯถกูโอนถ่ายไปยงักองทพัของทั,งสองประเทศ โดย
บริษัทที�ถกูขึ ,นบญัชีดาํในรอบใหม่นี , ประกอบดว้ย Shanghai Aircraft Manufacturing Co บรษัิทผูผ้ลิตเครื�องบนิของจีน รวมถงึบรษัิทในเครือของเอวิ
เอชนั อินดสัทรี คอรป์ ออฟ ไชน่า และบรษัิทผูผ้ลิตชิพชั,นนาํของจีนอย่าง SMIC ก็ยงัคงถกูขึ ,นบญัชีดาํเช่นเดียวกนั 

 (-) จนีเร ิ�มสร ้างโรงงานผลิตวัคซ ีนต้านโควดิ-19 พร ้อมใช้งานกลางปีหน้า สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า มณฑลยนูนานทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน
ไดเ้ริ�มการก่อสรา้งโรงงานผลิตวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-FE ชนิดเอ็มอารเ์อ็นเอ (mRNA) เมื�อวนัจนัทร ์(ZF ธ.ค.) โดยมีกาํหนดเริ�มผลิตวคัซีนในอีก a 
เดือน โรงงานดงักล่าวซึ�งตั,งอยู่ในเมืองอวี ,ซีของมณฑลยูนนาน คาดว่าจะสามารถผลิตวคัซีนได ้FZI ลา้นโดสต่อปีในระยะแรกจากอุปกรณ์การผลิต
และส่วนผสมหลกัทั,งหมดที�ลว้นพฒันาโดยจีน 

 (-) เม็ดเงินไหลเข ้าคร ิปโตทัVงหมดทะลุ 5 พ ันล้านดอลลารใ์นปีนีV, เพ ิ�มข ึVนกว่า 600% ขอ้มลูจาก CoinShares ระบุว่า เม็ดเงินทั,งหมดจากนัก
ลงทุนที�ไหลเขา้สู่กองทนุและผลิตภัณฑค์ริปโตเคอรเ์รนซีแตะ ].H พันลา้นดอลลารจ์นถึงขณะนี,ในปีนี, ซึ�งพุ่งขึ ,นกว่า HII% จากปี ZIFE การไหลเขา้
ดังกล่าวบวกกับความเคลื�อนไหวล่าสุดของราคาหนุนสินทรพัย์ภายใตก้ารจัดการสาํหรับภาคดังกล่าวสู่เกือบ F.E หมื�นล้านดอลลารใ์นปี ZIZI 
สินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการปิดทา้ยปี ZIFE ที�เพียง Z.]t พนัลา้นดอลลาร ์ความสนใจในครปิโตเคอรเ์รนซีทะยานขึ ,นในปีนี, เนื�องจากนกัลงทนุมองว่า
บติคอยนเ์ป็นเครื�องมือประกนัความเสี�ยงเงินเฟ้อและเป็นทางเลือกสาํหรบัดอลลารที์�อ่อนคา่ลง 

ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัVงก่อน 

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   -7.3** -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 ้

 
 

 


