
 

23 December 2020 

สรุป การระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพนัธ์ุที�พบในองักฤษ ทําให้เกิดการปิดเมืองก่อนคริสต์มาส และทําให้กว่า 10 ประเทศปิดพรมแดน ตอ่ผู้ เดินทางจากองักฤษในสปัดาห์นี 1 ขณะที�ช่วง 
24 ชั�วโมงที�ผ่านมา องักฤษพบผู้ตดิเชื 1อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จํานวนกว่า 36,000 ราย ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ทั 1งนี 1 อิตาลีซึ�งเป็นประเทศที�มียอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 สงูสดุ
ในยโุรปโดยตรวจพบผู้ตดิเชื 1อโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ เช่นเดียวกบั เดนมาร์กและฝรั�งเศส สถานการณ์ดงักลา่วแม้ว่าจะกระตุ้นแรงซื 1อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัแต่ก็ส่งผลลบต่อสกุล
เงินปอนด์และสกลุเงินยโูร จนทําให้ราคาทองคําปรับตวัขึ 1นได้ในระดบัจํากดั นอกจากนี 1 บรรยากาศการซื 1อขายของตลาดเงินตลาดทนุ และตลาดทองคํายงัคงเบาบาง เนื�องจากนกัลงทนุส่วน
ใหญ่ชะลอการเข้าตลาดก่อนช่วงวนัหยดุยาวในสดุสปัดาห์นี 1 โดยตลาดเงินตลาดทนุในบางประเทศหยุดทําการตั 1งแต่วนัพฤหสับดี เนื�องในวนั Christmas Eve เบื 1องต้นหากราคาขยบัขึ 1นนกั
ลงทนุที�สะสมสถานะซื 1อในทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรออกมาบริเวณ 1,884-1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หรือ เปิดสถานะขายเมื�อราคาทดสอบแนวต้านโซนดงักลา่ว (ตดัขาดทนุสถานะขาย
หากราคาผ่าน 1,907 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) สําหรับนกัลงทนุที�รับความเสี�ยงน้อย เมื�อราคาทองคําอ่อนตวัลงอาจใช้แนวรับที� 1,858-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เข้าซื 1อคืนเพื�อทํากําไรระยะสั 1นถ้า
ราคาสามารถยืนได้มั�นคง 

 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

23/12/2563 15:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.20 1,869.12 8.92 0.48 

Spot Silver ($) 25.17 25.56 0.39 1.55 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,870 26,810 -60 -0.22 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,873 1,870 -3.00 -0.16 

Silver Futures (SVFZ20)  25.91 25.52 -0.39 -1.51 

ดชันดีอลลาร ์ 90.61 90.46 -0.14 -0.16 

เงนิบาท (฿/$) 30.21  30.19  -0.03  -0.08  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคําพยายามทดสอบโซนแนวต้านบริเวณ 1,884-1,889 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาทองคําไมส่ามารถทะลแุนวต้านดงักล่าวขึ 1นไปได้ ส่งผล
ให้มีโอกาสที�ราคาจะปรับตวัลงทดสอบแนวรับที� 1,858-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากไมห่ลดุโซนดงักลา่วจะเห็นแรงซื 1อเข้ามาทําให้ราคามีการฟื1นตวัขึ 1นอีกครั 1ง 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แนะนําในระยะสั 1นสามารถถือสถานะซื 1อต่อหากราคาผ่านแนวต้าน 
1,884-1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพื�อรอปิดสถานะทํากําไรหากราคาดีดตวัขึ 1นไปไม่ผ่าน
แนวต้านถดัไปบริเวณ 1,907 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
Short Position ให้จบัตาบริเวณแนวต้าน 1,884-1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่
ผ่านแนวดงักลา่วแนะนําให้ถือสถานะขายตอ่เพื�อรอทํากําไร เมื�อราคาออ่นตวัลงไม่หลดุ
บริเวณแนวรับ 1,858-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Open New แนะนําให้เปิดสถานะขายเมื�อราคาเมื�อดีดตวัขึ 1นไม่ผ่านโซน 1,884-1,889 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุสถานะขายหากผ่าน 1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์) โดยนัก
ลงทนุเข้าซื 1อคืนเมื�อราคาออ่นตวัลงมาและไมห่ลดุแนวรับบริเวณ 1,858-1,855 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์  
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,855  1,839  1,826 

 1,889  1,907  1,921 



 

 

• (+) ดอลลาร์อ่อนแรงขณะปอนด์ผันผวนจากเบร็กซิท  ดอลลาร์อ่อนแรงในวนันี 1 เมื�อเทียบกบัเงินสกุลหลกัต่างๆในการซื 1อขายที�ผนัผวน ขณะที�
ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัแผนกระตุ้นการคลงัสหรัฐ, เบร็กซทิ และการฟื1นตวัจากโรคระบาด ผลกัดนันกัลงทนุเข้าและออกจากสินทรัพย์เสี�ยง  ในการซื 1อ
ขายที�เบาบางช่วงวนัหยดุ ปอนด์ฟื1นตวัขึ 1นจากการร่วงลง 3 วนั ขณะที�เวลาขององักฤษเหลือน้อยลงในการบรรลุข้อตกลงการค้ากบัสหภาพยุโรป (EU) 
ก่อนที�องักฤษจะแยกตวัจาก EU อย่างสมบรูณ์ในช่วงสิ 1นปี  ดชันีดอลลาร์แทบไม่เปลี�ยนแปลงที� 90.447 ในการซื 1อขายที�ตลาดเอเชีย หลงัจากที�ปรับขึ 1น 
0.5% เมื�วอานนี 1 ดชันียงัคงมีแนวโน้มอ่อนลงกว่า 6% ในปีนี 1 ตลาดคาดว่าการฟื1นตวัจากโรคระบาดจะดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกขึ 1น ซึ�งจะบั�น
ทอนอปุสงค์ดอลลาร์และสกลุเงินปลอดภยัอื�นๆ 

• (+) "ไบเดน"เตรียมผลักดันแผนเยียวยาโควดิ-19 ฉบับใหม่ปีหน้า  นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่า คณะบริหารของเขาจะผลกัดนั
มาตรการเยียวยาโควิด-19 อีกฉบบัในปีหน้า ซึ�งรวมถึงการแจกเงินกระตุ้นรอบใหม่ ณ การแถลงข่าวเมื�อวานนี 1 นายไบเดนระบุว่า มาตรการเยียวยา
วงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ที�สภาคองเกรสผ่านสปัดาห์นี 1เป็น "ก้าวแรก" แตรั่ฐบาลจะต้องดําเนินการเพิ�มเตมิ "นี�คือความจริงง่ายๆ: วนัที�มืดมนที�สุดของ
เราในการตอ่สู้กบัโควดิ-19 รออยู่เบื 1องหน้าเรา ไม่ใช่อยู่ข้างหลงัเรา" 

• (-) บริษัทผลิตยาเตรียมทดสอบเพื�อยืนยันวัคซีนมีประสิทธิภาพต่อต้านโควิด-19 กลายพันธ์ุ บริษัทผลิตยาอย่างน้อย 4 แห่งคาดว่าวคัซีนโค
วดิ-19 ของพวกเขาจะมีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสกลายพนัธุ์ที�แพร่เชื 1ออย่างรวดเร็วในองักฤษ และจะทําการทดสอบที�อาจแสดงผลยืนยนัในไม่กี�
สปัดาห์ นายอเูกอร์ ซาฮิน ประธานบริษัท BioNTech ของเยอรมนี ซึ�งร่วมกบับริษัท Pfizer Inc ใช้เวลาไม่ถึง 1 ปีในการผลกัดนัให้วคัซีนผ่านการอนมุตั ิ
โดยเขาระบเุมื�อวานนี 1วา่ เขาคาดวา่วคัซีน mRNA จะยงัคงได้ผลเป็นอย่างดี   บริษัท Moderna Inc, CureVac ของเยอรมนี และ AstraZeneca Plc ซึ�ง
เป็นผู้ผลิตยาสญัชาตอิงักฤษเชื�อวา่ วคัซีนของพวกเขาจะมีประสิทธิภาพต่อต้านความเสี�ยงใหม่ที�สร้างความยุ่งเหยิงในองักฤษ ซึ�งทําให้เกิดคําสั�งห้าม
การเดนิทางที�ขดัขวางการค้ากบัยโุรปและเสี�ยงที�จะทําให้องักฤษถกูโดดเดี�ยวเพิ�มเตมิ  

• (-) ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในยุโรปทะลุ 500,000 คนขณะไวรัสสายพันธ์ุใหม่แพร่กระจาย ยุโรปเป็นภูมิภาคแรกของโลกที�ยอดผู้ เสียชีวิต
จากโควดิ-19 ทะล ุ500,000 คนเมื�อวานนี 1 ขณะที�ไวรัสโควดิ-19 กลายพนัธุ์ที�พบในองักฤษเสี�ยงที�จะกระทบมาตรการป้องกนัของภูมิภาคในการควบคมุ
โรคระบาดดงักล่าว รายงานการกลายพนัธุ์ของไวรัสจากอังกฤษทําให้เกิดการปิดเมืองก่อนคริสต์มาส และทําให้กว่า 10 ประเทศปิดพรมแดนต่อผู้
เดินทางจากอังกฤษในสัปดาห์นี 1 เมื�อวันอาทิตย์อิตาลีซึ�งเป็นประเทศที�มียอดผู้ เสียชีวิตสูงสุดในยุโรป ตรวจพบผู้ติดเชื 1อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ 
เช่นเดียวกบัเดนมาร์กและฝรั�งเศส 

• (+/-) บอร์ด กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี ]ยนโยบาย 0.50% ตามตลาดคาด  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั 1ที� 8/2563 ในวนัที� 
23 ธ.ค. 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์คงอตัราดอกเบี 1ยนโยบายที� 0.50% ต่อปี เพื�อสนบัสนนุการฟื1นตวัของเศรษฐกิจที�ยงัมีความไม่แน่นอนสูง โดยในการ
ประชมุครั 1งนี 1 กรรมการ 1 ทา่นลาประชมุ   คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื1นตวัต่อเนื�อง แต่ยงัมีความเสี�ยงด้านตํ�าและความไม่แน่นอนสูง
ในระยะข้างหน้า จงึยงัต้องการแรงสนบัสนนุจากดอกเบี 1ยนโยบายในระดบัตํ�าอย่างตอ่เนื�อง 

• (+/-) ไบเดนชี ]สหรัฐถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างต่อเนื�อง เหน็บทรัมป์ไม่ดําเนินการจริงจัง  นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่า การ
โจมตีทางไซเบอร์ที�เกิดขึ 1นเป็นวงกว้างในหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั 1น ยังคงมีอย่างต่อเนื�อง พร้อมทั 1งตําหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที�ไม่
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�อย่างจริงจงั  "นี�เป็นความเสี�ยงที�รุนแรงและยงัคงเกิดขึ 1นต่อเนื�อง จนถึงขณะนี 1ผมยงัมองไม่เห็นสญัญาณที�บ่งชี 1ว่าภัย
คกุคามทางไซเบอร์จะสามารถควบคมุได้" นายไบเดนกล่าวขณะแถลงข่าวจากรัฐเดลาแวร์  โดยในระหวา่งแถลงข่าว นายไบเดนได้วิจารณ์คณะทํางาน
ของปธน.ทรัมป์ที�ไม่สามารถจัดการกบัภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเร่งด่วนได้ พร้อมทั 1งระบุว่า ปธน.ทรัมป์รับรู้เรื�องดงักล่าวมาโดยตลอด แต่ไม่ได้
ดําเนินการอย่างจริงจงั  "ข้อมลูเบื 1องต้นบง่ ซึ�งรวมถงึข้อมลูจากนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐระบุว่า รัสเซียมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการโจม
ทางไซเบอร์ในครั 1งนี 1 ซึ�งก็สอดคล้องกับข้อมลูที�ว่ารัสเซียมีประวตัิอนัยาวนานในเรื�องการโจมตีทางไซเบอร์ แต่ถึงกระนั 1น รัฐบาลของทรัมป์ก็จําเป็นที�
จะต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ในการจดัการกบัเรื�องนี 1" นายไบเดนกล่าว   สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า นายไบเดน ซึ�งจะเข้ารับตําแหน่งในวนัที� 
20 ม.ค. ปีหน้า ยังระบุด้วยว่า คณะทํางานของเขาจะให้ความสําคญักบัการป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์เป็นอันดบัแรก และจะร่วมมือกับประเทศ
พนัธมิตรของสหรัฐเพื�อกําหนดกฎเกณฑ์และกลไกระหวา่งประเทศที�ชดัเจนสําหรับบงัคบัใช้ รวมถงึผลที�ตามมาสําหรับประเทศที�ฝ่าฝืนกฎเหล่านั 1น 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั]งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 21 ธ.ค. 22.00น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนธ.ค.   -14** -18 

วนัองัคารที� 22 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนธ.ค. จาก GfK   -7.3** -6.7 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั 1งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 3/2020   33.4%** 33.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย.   6.69M** 6.85M 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดริชมอนด์   19** 15 

วนัพธุที� 23 ธ.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี 1ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50%** 0.50% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 1อสินค้าคงทนพื 1นฐานเดือนพ.ย.   0.5% 1.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 1อสินค้าคงทนเดือนพ.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 1งแรกรายสปัดาห์   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 1ามนัดบิรายสปัดาห์    -3.1M 

วนัพฤหสับดีที� 24 ธ.ค. ทั 1งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Eve   - - 

วนัศกุร์ที� 25 ธ.ค. ทั 1งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 ทั 1งวนั องักฤษ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 
ทั 1งวนั 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 

 
 

 


