
 

25 December 2020 

สรุป ทา่มกลางความกงัวลเกี�ยวกบัการที�องักฤษตรวจพบไวรัสโควิด-19 กลายพนัธุ์ แม้วา่นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีขององักฤษได้ประกาศบงัคบัใช้ข้อจํากัดระดบั 4 
สําหรับกรุงลอนดอนและพื 1นที�อื�นๆ แตข้่อมลูจากระบบตรวจสอบและติดตามของสํานกังานบริการสขุภาพแหง่ชาติองักฤษ (NHS) บง่ชี 1วา่ ในชว่ง 24 ชั�วโมงที�ผ่านมา พบผู้ติด
เชื 1อโควิด-19 รายใหมก่วา่ 39,000 ราย สง่ผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื 1อเพิ�มขึ 1นกวา่ 2,188,000 ราย ขณะที�ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ออกมาตรการกําหนดให้
ผู้ โดยสารทั 1งหมดที�เดินทางมากบัเที�ยวบินจากองักฤษจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบภายใน 72 ชั�วโมง โดยมาตรการดงักล่าวจะเริ�มใช้ตั 1งแต่วนัจนัทร์ที�จะถึงนี 1เป็นต้นไป 
ปัจจยัดงักลา่ว สร้างแรงกดดนัตอ่ทิศทางเศรษฐกิจขององักฤษ จนกดดนัสกลุเงินปอนด์ ซึ�งสง่ผลกดดนัราคาทองคํา ทา่มกลางปริมาณการซื 1อขายที�เบาบางในวนันี 1 เนื�องจาก
เป็นวนัคริสต์มาส ทําให้หลายตลาดเช่น ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฝรั�งเศส,เยอรมนี,สหรัฐและองักฤษ ปิดการซื 1อขาย  ดงันั 1นราคา
ทองคําจงึมีการเคลื�อนไหวไมม่าก ในระยะสั 1นประเมินกรอบราคาด้านบนบริเวณ 1,884-1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  และกรอบราคาด้านลา่งที� 1,858-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

25/12/2563 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,878.97 1,878.97 0.00 0.00 

Spot Silver ($) 25.80 25.80 0.00 0.00 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,800 26,820 20 0.07 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,879 1,877 -2.20 -0.12 

Silver Futures (SVFZ20)  25.90 25.86 -0.04 -0.15 

ดชันดีอลลาร ์ 90.33 90.25 -0.08 -0.09 

เงนิบาท (฿/$) 30.00  30.06  0.06  0.20  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบแคบโดยพยายามทรงตวั
รักษาระดบัไว้ แต่ระหว่างวันราคาไม่สามารถผ่านโซน 1,884-1,889 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ อาจเห็นการออ่นตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,858-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์
แตห่ากไมห่ลดุแนวรับดงักลา่วประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื�อสะสมกําลงั 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แนะนําให้ลงทนุในกรอบ โดยสามารถถือสถานะซื 1อต่อหากราคาย่อ
ตวัลงไม่หลดุแนวรับ 1,858-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทยอยปิดสถานะทํากําไร
บริเวณแนวต้าน 1,884-1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Short Position จบัตาบริเวณแนวรับ 1,858-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ปิดสถานะ
หากราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวอย่างแข็งแกร่ง แต่หากราคา
เคลื�อนไหวหลดุกรอบแนวรับดงักลา่วให้ชะลอการปิดสถานะขายออกไป 
Open New ชะลอการลงทุนหรือหากรับความเสี�ยงได้มาก ก็สามารถเก็งกําไรระยะ
สั 1น โดยเปิดสถานะขายบริเวณแนวต้าน 1,884-1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วเข้าซื 1อ
คืนบริเวณแนวรับ 1,858-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาผา่นแนวต้าน 1,907 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะนําให้ตดัขาดทนุสถานะขาย   
 

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 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 11.74 จุด ซื Nอขายซบเซาวันคริสต์มาส  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัลงในวนันี 1ท่ามกลาง

การซื 1อขายที�ซบเซา เนื�องจากบรรดานกัลงทนุต่างชาติหยุดพกัการซื 1อขายในวนัหยุดเทศกาลคริสต์มาส  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิด

วนันี 1ที� 26,656.61 จุด ลดลง 11.74 จุด หรือ -0.04%  หุ้นที�ปรับตวัลงในวนันี 1นําโดยกลุ่มข้อมลูและการสื�อสาร และกลุ่มบริการ ขณะที�หุ้นบวกนําโดย

กลุ่มขนส่งทางทะเล รวมถงึกลุ่มกระดาษและเยื�อกระดาษ 

• (+) ญี� ปุ่นยินดีอังกฤษ-อียูบรรลุดีลการค้าทันกําหนดเส้นตายแยกตัวสิ Nนปีนี N  นายทาโร่ อาโสะ รัฐมนตรีคลงัญี�ปุ่ นเปิดเผยในวนันี 1ว่า ญี�ปุ่ นยินดี

กบัข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างองักฤษและสหภาพยุโรป (EU) ซึ�งผู้ เจรจาของทั 1งสองฝ่ายสามารถบรรลุได้ก่อนที�อังกฤษจะต้องแยกตวัออกจาก EU 

(Brexit) ในช่วงสิ 1นปีนี 1  "เป็นเรื�องที�น่ายินดีอย่างยิ�งที�ทั 1งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้" นายอาโสะกล่าวกับผู้ สื�อข่าวภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี  ทั 1งนี 1 องักฤษได้บรรลขุ้อตกลงการค้า Brexit กบั EU แล้วเมื�อคืนวานนี 1 ขณะที�เหลือเวลาอีกเพียง 7 วนัก่อนที�องักฤษจะต้องแยกตวัออก

จาก EU 

• (-) สหรัฐสั� งตรวจโควิดผู้โดยสารเที�ยวบินจากอังกฤษก่อนเข้าประเทศ  รัฐบาลสหรัฐจะออกมาตรการกําหนดให้ผู้ โดยสารทั 1งหมดที�เดินทางมา

กับเที�ยวบินจากสหราชอาณาจักรจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบภายใน 72 ชั�วโมงนับจากเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร โดยจะเริ�มใช้

มาตรการดงักล่าวตั 1งแตว่นัจนัทร์ที�จะถงึนี 1เป็นต้นไปทา่มกลางความกงัวลเกี�ยวกบัการที�องักฤษตรวจพบไวรัสโควิด-19 กลายพนัธุ์ ซึ�งแพร่ระบาดได้ง่าย

ขึ 1นกว่าเดิม  ศูนย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ระบุในแถลงการณ์เมื�อวนัพุธที�ผ่านมาตามเวลาสหรัฐว่า ผู้ โดยสารในเที�ยวบินทั 1งหมดที�

เดนิทางจากสหราชอาณาจกัรจะต้องมีผลตรวจโควดิ-19 เป็นลบ จึงจะได้รับอนญุาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้  ทั 1งนี 1 การตดัสินใจดงักล่าวของ CDC นั 1น

สวนทางกับที�คณะทํางานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวไว้กับบรรดาสายการบินของสหรัฐเมื�อวนัอังคารที�ผ่านมาว่า สหรัฐไม่มี

แผนการที�จะออกข้อกําหนดให้ผู้ โดยสารจากสหราชอาณาจกัรต้องตรวจโควดิ-19 ก่อนเข้าสหรัฐ 

• (-) ผลทดลองในตุรกีชี Nวัคซีนโควิดของจีนมีประสิทธิภาพ 91.25%  ข้อมลูเบื 1องต้นจากการทดลองขั 1นสุดท้ายในตรุกีบ่งชี 1ว่า วคัซีนป้องกนัโรคโค

วดิ-19 ที�พฒันาโดยบริษัทซิโนแวก ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ของจีน มีประสิทธิภาพ 91.25% ซึ�งเป็นผลการทดลองที�ดีกว่ามาก เมื�อเทียบกบัการ

ทดลองวคัซีนดงักล่าวในบราซิล  ทั 1งนี 1 นกัวิจัยในบราซิลซึ�งทําการทดลองวคัซีนเฟส 3 เปิดเผยเมื�อวนัพุธ (23 ธ.ค.) ว่า วคัซีนของจีนมีประสิทธิภาพ

มากกว่า 50% แต่ได้ระงบัการเปิดเผยผลการทดลองทั 1งหมดตามคําขอของบริษัทซิโนแวก ซึ�งทําให้เกิดคําถามถึงความโปร่งใสของข้อมลูการทดลอง  

ด้านนกัวจิยัตรุกีเปิดเผยเมื�อวานนี 1 (24 ธ.ค.) วา่ ไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงใดๆ ปรากฎให้เห็นในระหว่างการทดลองวคัซีนของซิโนแวก นอกเหนือไปจาก

การที�มีผู้ เข้ารับการทดลองรายหนึ�งมีอาการแพ้ ขณะที�ผลข้างเคียงโดยทั�วไปของวคัซีนดงักล่าวคือ การมีไข้ มีอาการเจ็บปวดที�ไม่รุนแรง และเกิดอาการ

อ่อนเพลียเล็กน้อย  การทดลองวคัซีนในตรุกีเริ�มขึ 1นเมื�อวนัที� 14 ก.ย.ที�ผ่านมา และมีอาสาสมคัรเข้ารับการทดลองกวา่ 7,000 คน โดยทีมนกัวิจยัระบุว่า 

ผลการทดลองล่าสดุที�เปิดเผยเมื�อวานนี 1นั 1นรวบรวมจากข้อมลูของผู้ เข้าร่วมการทดลองจํานวน 1,322 คน  ซิโนแวกนบัเป็นผู้ผลิตวคัซีนรายแรกของจีน

ที�เปิดเผยรายละเอียดการทดลองทางคลินิกขั 1นสุดท้าย ตามหลงับริษัทคู่แข่งอย่างไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตร้าเซนเนก้าซึ�งเปิดเผยผลการทดลอง

วคัซีนเมื�อเดือนที�แล้ว 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 33.45 จุด ขานรับดีลการค้าอังกฤษ-อียู  ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี 1 

โดยได้แรงหนนุจากการที�องักฤษและสหภาพยโุรป (EU) สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้แล้วก่อนถึงกําหนดเส้นตายที�องักฤษจะต้องถอนตวัออกจาก 

EU สิ 1นปีนี 1 นอกจากนี 1 ตลาดยงัได้แรงหนนุจากความหวงัที�วา่ รัฐบาลจีนจะยงัคงดําเนินนโยบายเพื�อสนบัสนนุเศรษฐกิจต่อไป  สํานกัข่าวซินหวัรายงาน

วา่ ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,396.56 จดุ เพิ�มขึ 1น 33.45 จดุ หรือ +1% 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัNงก่อน 

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.  0.4%** 1.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 1อสินค้าคงทนเดือนพ.ย.  0.9%** 1.3% 

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

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนพ.ย.  -0.4%** 0.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนพ.ย.  -1.1%** -0.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 1งแรกรายสปัดาห์  803K** 885K 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย.  841K** 999K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนธ.ค.จาก UoM  80.7** 81.4 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนธ.ค.จาก UoM  2.5%** 2.3% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 1ามนัดบิรายสปัดาห์  -0.6M** -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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


