
 

24 December 2020 

สรุป แมว้่าสหรฐัไดอ้อกโครงการรณรงคก์ารฉีดวคัซีนโควิด-19 หลงัจากที!สาํนกังานอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั ไดอ้นมุตักิารใชว้คัซีนของโมเดอรน์าและไฟเซอร-์ไบโอเอ็นเทคเป็นกรณี
ฉกุเฉิน แต่การระบาดยงัคงอยู่ในระดบัรุนแรงจนส่งผลกระทบเชิงลบตอ่เศรษฐกิจสหรฐัอย่างชดัเจน นอกจากนี8 เจา้หนา้ที!ดา้นการดแูลสขุภาพ 1 คน จากกว่า 30,000 คนในนิวยอรก์ซตีิ 8 ซึ!ง
รบัวคัซีนโควิด-19 จากบรษัิท Pfizer เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง แมว้่าคณะกรรมาธิการสขุภาพนิวยอรก์ซตีิ 8 ประเมินว่า ปฏิกิรยิาดงักลา่วเป็นลกัษณะเฉพาะและเจา้หนา้ที!รายดงักลา่วอาการ
ทรงตวั แตก่ระแสข่าวดงักล่าว สรา้งความวิตกกังวลต่อความปลอดภยัในการฉีดวคัซีนโควิด-19 จนสรา้งแรงซื 8อเขา้พยุงราคาทองคาํไว ้สาํหรบัในวนัพฤหสับดีนี8ปรมิาณการซื 8อขายอาจเบา
บางกว่าปกติเนื!องจากตลาดเงิน ตลาดทุนของสหรฐัและตลาด COMEX จะปิดทาํการเร็วกว่าเวลาปกติเนื!องในวัน Christmas Eve และ หลายประเทศหยุดยาวต่อเนื!องในช่วงเทศกาล 
Christmas Day ในวนัศกุรที์! 25 ธนัวาคม สาํหรบักลยุทธก์ารลงทนุในช่วงเวลานี8ตอ้งเนน้ไปที!การเก็งกาํไรระยะสั8น หากราคาขยบัขึ 8นทดสอบแนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ยงัไม่
สามารถผ่านไปไดแ้นะนาํขายทองคาํออกมาเพื!อลดความเสี!ยง ทั8งนี8 หากนกัลงทนุที!รบัความเสี!ยงไดอ้าจเขา้ซื 8อเมื!อราคามีการย่อตวัลงหากราคาไม่หลดุแนวรบับรเิวณ 1,858-1,855 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุโซนดงักลา่ว อาจจะชะลอการเขา้ซื 8อเพื!อรอดกูารตั8งฐาน 
 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

24/12/2563 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,872.50 1,879.73 7.23 0.39 

Spot Silver ($) 25.51 25.83 0.32 1.25 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,880 26,880 0 0.00 

Gold Online Futures (GOZ20) 1,870.60 1,880.00 9.40 0.50 

Silver Futures (SVFZ20)  25.52 25.89 0.37 1.45 

ดชันดีอลลาร ์ 90.33 90.22 -0.12 -0.13 

เงนิบาท (฿/$) 30.19 30.07 -0.13 -0.41 

 ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคาํทรงตวัรกัษาระดบัไวห้ากยืนเหนือโซน 1,866 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ราคาทองคาํยังมีโอกาสอาจทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,884-
1,889 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่หากราคาไมส่ามารถผ่านไปได ้อาจเกิดแรงขายทาํกาํไร
ออกมาอาจทาํใหร้าคาปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัที! 1,858-1,855 ดอลลารต์่อออนซ์
อีกครั8ง 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position แนะนาํใหท้ยอยขายทาํกาํไรตามแนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากมีสถานะอยู่แลว้อาจชะลอการลงทนุเพิ!มถา้ราคาไมอ่อ่นตวัลง 
Short Position ปิดสถานะหากราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,858-1,855 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลดุโซนดงักล่าวสามารถรอทาํกาํไรบรเิวณ แนวรบั
ถดัไปที! 1,839 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
Open New สาํหรบันักลงทุนระยะสั8นยงัเนน้ใหเ้ล่นในกรอบ รอจงัหวะขายทาํกาํไร
เมื!อราคาดีดตวัขึ 8นหรือบริเวณแนวตา้น 1,884-1,889 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากรบั
ความเสี!ยงได้ อาจเข้าซื 8อเมื!อราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,858-1,855 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

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 



 

 

 (+) ปอนดแ์ข ็งแกร ่ง, ดอลลารถ์ ูกกดดันขณะหวังใกล้บรรลุข ้อตกลงเบร ็กซ ิท ปอนดป์รบัขึ 8นต่อเนื!องในวนันี 8 ท่ามกลางคาดการณว่์า ใกล้
จะมีขอ้ตกลงเบร็กซิท ซึ!งสรา้งความหวงัว่า องักฤษจะสามารถหลีกเลี!ยงภาวะยุ่งเหยิงทางเศรษฐกิจในวนัปีใหม่ ดอลลารถ์กูถ่วงในการซื 8อขายที!
เบาบางช่วงวนัหยดุ ขณะที!ความหวงัการมีขอ้ตกลงที!จะปกปอ้งการคา้ระหว่างองักฤษและสหภาพยโุรป (EU) รายปีราว \ ลา้นลา้นดอลลารจ์าก
ภาษีและโควตา้ บั!นทอนอปุสงคส์าํหรบัสินทรพัยป์ลอดภยั ปอนดแ์ข็งแกรง่ขึ 8น ]._% มาที! \.abcd ดอลลารใ์นช่วงแรกที!ตลาดเอเชีย หลงัจากที!
พุ่งขึ 8น ].e% ในครั8งก่อนโดยสิ 8นสุดการร่วงลง a วนั ดัชนีดอลลารอ์ยู่ที! e]._aa หลังการร่วงลง ].a% เมื!อวานนี8 ยูโรแข็งแกร่งขึ 8น ].\% มาที! 
\.__]a] ดอลลาร ์เพิ!มเติมต่อการบวกขึ 8น ]._% เมื!อคืนนี8   แหล่งข่าวจากคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ระบวุ่า การเจรจายงัคงดาํเนินไป และ
แหล่งข่าวรฐับาลอังกฤษอีกแห่งแสดงความระมัดระวังเช่นกนั โดยระบวุ่า การเจรจาดาํเนินไปอย่างต่อเนื!อง "ครั8งนี 8ดูเหมือนว่า จะมีการบรรลุ
ขอ้ตกลงทนัเวลาสาํหรบัครสิตม์าส" นกัวิเคราะหก์ล่าว 

 (+) นิวยอรก์ซติ ี Sพบผู้มีอาการแพ ้วัคซนีโควิด-19 รุนแรง 1 ราย เจา้หนา้ที!ดา้นการดแูลสขุภาพ \ คน จากกว่า a],]]] คนในนิวยอรก์ซตีิ 8 ซึ!ง
รบัวัคซีนโควิด-\e เกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง นายเดฟ ชอคชี คณะกรรมาธิการสุขภาพนิวยอรก์ซิตี 8ปฏิเสธที!จะเผยตัวตนของเจา้หนา้ที!ราย
ดังกล่าว ซึ!งเขาระบุว่า ไดเ้ขา้รบัการรกัษาจากอาการแพห้ลังรบัวัคซีนจากบริษัท Pfizer และอาการทรงตัว   เขาระบุเมื!อวานนี8ว่า ปฏิกิริยา
ดงักล่าวเป็นลกัษณะเฉพาะ แต่ "เป็นผลเชิงลบรุนแรงต่อเจา้หนา้ที!ดา้นการดแูลสขุภาพ ซึ!งมีปฏิรยิาอย่างมาก" ปฏิกิริยาดงักล่าวไม่ปกติสาํหรบั
วคัซนีซึ!งโดยรวมแลว้ปลอดภยัอย่างยิ!ง 

 (-) สหร ัฐฉ ีดวัคซนีโควิด-19 แก่ประชาชนกวา่ 1 ล้านคนใน 10 วัน ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคสหรฐั (CDC) ระบวุ่า สหรฐัอาจเป็นผูน้าํโลก
ในการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-\e ใหแ้ก่ประชาชน โดยมีการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนแลว้ \,008,]_b คนในเวลา \] วนันบัตั8งแต่โดสแรกไดร้บั
อนุมัติการใชง้าน โครงการฉีดวัคซีนของรฐัที!ใชว้ัคซีนจากบริษัท Pfizer Inc. และ Moderna Inc. เล็งเป้าหมายไปยังเจา้หนา้ที!ดา้นการดูแล
สขุภาพหลายแสนชีวิตทั!วประเทศ ซึ!งเป็นกลุ่มเสี!ยงในการสูก้บัไวรสัในโรงพยาบาลต่างๆ วคัซีนดงักล่าวตอ้งใช ้_ โดส ห่างกนัหลายสปัดาหเ์พื!อ
การปกป้องระดบัสงูสดุ จีนซึ!งผลิตวคัซนีเองหลายชนิด ฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชาชนแลว้กว่า db],]]] คน และระบวุ่า ไดจ้ดัเตรยีมวคัซนี \ ลา้นโดส 
อนัที!จริงแลว้ตัวเลขอาจสูงกว่านั8นมากหรือสงูกว่ายอดรวมทั8งหมดของสหรฐัเป็นอย่างนอ้ย เนื!องจากจีนปรบัขอ้มลูไม่บ่อย รสัเซียฉีดวคัซีนให้
ประชาชน cc],]]] คน ทั8ง _ ประเทศไดเ้ปรียบจากการเริ!มตน้เร็วกว่าประเทศอื!นๆในเดือนส.ค.ดว้ยการอนมุติัวคัซีนที!ผลิตเองภายในประเทศ
ก่อนที!จะมีการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ 

 (-)  สหร ัฐฯ สั�งซ ื Sอวัคซนีโควิดจากไฟเซอร ์อ ีก 100 ล้านโดส ส่งมอบภายในก.ค.64  สาํนกัข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า รฐับาลสหรฐัฯไดบ้รรลุ
ขอ้ตกลงในการสั!งซื 8อวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-\e จากบริษัทไฟเซอร ์จาํนวน \]] ลา้นโดส โดยมีมลูค่าสงูถึง _ พันลา้นดอลลาร ์เพื!อฉีดใหก้ับ
ประชาชนอเมริกนัในการป้องกนัไวรสัโควิด-\e ภายใตข้อ้ตกลงใหม่นี 8บริษัทไฟเซอรจ์ะตอ้งส่งมอบวคัซีนอย่างนอ้ย n] ลา้นโดส ภายในวนัที! a] 
มิ.ย. dc และส่งมอบในส่วนที!เหลือภายในวนัที! a\ ก.ค.dc ซึ!งจากขอ้ตกลงดงักล่าวทาํใหส้หรฐัฯสั!งซื 8อวคัซนีจากบรษัิทไฟเซอรไ์ปแลว้มากถงึ _]] 
ลา้นโดส ซึ!งรฐับาลสหรฐัฯไดต้ั8งเป้าที!จะฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนอเมริกนัทกุคนภายในเดือน มิ.ย.dc ทั8งนี 8 ศนูยค์วบคมุโรค และปอ้งกนัโรคของ
สหรฐัฯ (CDC) เผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนสหรฐัฯ d]],]]] คน ที!ไดร้บัการฉีดวัคซีนป้องกันไวรสัโควิด-\e ซึ!งกลุ่มคนที!ไดฉี้ดในรอบแรกนั8น
ประกอบดว้ย บคุลากรทางการแพทย ์และผูที้มีอายมุากกว่า nb ปีขึ 8นไป ขณะที!การฉีดวคัซนีใหก้บับคุคลทั!วไปคาดว่าจะมีขึ 8นภายในเดือน มี.ค.นี 8 

 (-) ฮ่องกงซ ื Sอวัคซนีโควิดเพ ิ�มจากแอสตร้าเซนเนก้า เปิดโอกาสใหป้ชช.เลือกฉีดได ้นางแครร์ ีลมั ผูบ้รหิารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกล่าว
ในการแถลงข่าวเมื!อวานนี8 (_a ธ.ค.) ว่า ฮ่องกงไดบ้รรลขุอ้ตกลงจดัซื 8อวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-\e จากแอสตรา้เซนเนกา้ จาํนวน n.b ลา้นโดส ซึ!ง
นบัเป็นวคัซีนตา้นโรคโควิดลาํดบัที! a ที!ฮ่องกงมีอยู่ในขณะนี8 ก่อนหนา้นี 8 ฮ่องกงไดบ้รรลขุอ้ตกลงจดัซื 8อวคัซีนดังกล่าวกบัไฟเซอร-์ไบโอเอ็นเทค 
และซิโนแวก ไบโอเทคของจีน ทาํใหข้ณะนี8ฮ่องกงมีจาํนวนวคัซีนทั8งสิ 8น __.b ลา้นโดส นางลมัระบวุ่า ฮ่องกงจะจดัหาวคัซีนเพิ!มอีก n.b ลา้นโดส 
โดยประชาชนชาวฮ่องกงสามารถเลือกไดว่้าตอ้งการฉีดวคัซนีของบรษัิทใด 

 
ท ี�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัSงก่อน 

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 ประมาณการครั8งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 3/2020   33.4%** 33.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนพ.ย.   6.69M** 6.85M 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   19** 15 

วนัพธุที! 23 ธ.ค. 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบี 8ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  0.50%** 0.50% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั!งซื 8อสินคา้คงทนพื8นฐานเดือนพ.ย.  0.4%** 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั!งซื 8อสินคา้คงทนเดือนพ.ย.  0.9%** 1.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE)  0.0%** 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนพ.ย.  -0.4%** 0.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนพ.ย.  -1.1%** -0.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั8งแรกรายสปัดาห ์  803K** 885K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ย.  841K** 999K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื!อมั!นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM  80.7** 81.4 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนธ.ค.จาก UoM  2.5%** 2.3% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ8ามนัดบิรายสปัดาห ์  -0.6M** -3.1M 

วนัพฤหสับดีที! 24 ธ.ค. ทั8งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Eve   - - 

วนัศกุรที์! 25 ธ.ค. ทั8งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 ทั8งวนั องักฤษ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

 
ทั8งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Christmas Day   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที!มีการประกาศออกมา 
*ที!มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที! 18 ธันวาคม2020 ซึ!งอาจมีการเปลี!ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


