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สรุป สํานกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงาน กําไรของบริษัทในภาคอตุสาหกรรมจีนพุ่งขึน้ 15.5% ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะท่ีระดบั 1.1150 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคการผลิตของจีนมีการฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่านมา 

นอกจากนี ้การลงทนุในสินทรัพย์เส่ียงได้รับแรงหนนุเพ่ิมจาก มาสเตอร์การ์ด อิงค์ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพ่ิมขึน้ 3% ในระหว่างเทศกาลช้อปปิง้ช่วงวนัหยดุ

ตัง้แต่ 11 ต.ค. ถึง 24 ธ.ค. โดยได้แรงหนนุจากการท่ีประชาชนหนัไปซือ้สินค้าออนไลน์เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ข้อมลูดงักลา่วสร้างแรงกดดนัต่อราคา

ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม การซือ้ขายท่ีซบเซาในตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดทองคํา เน่ืองจากใกล้จะถงึวนัหยดุเน่ืองในเทศกาลปีใหม่ สง่ผล

ให้นกัลงทนุชะลอการลงทนุเพ่ิม วายแอลจีเช่ือว่าราคาทองคํามีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนไหวในกรอบ โดยมีบริเวณ 1,882  -1,866 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นแนวรับ หากราคา

ทองคําสามารถยืนเหนือโซนดงักลา่วได้มีโอกาสท่ีราคาจะขึน้ทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,907 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

28/12/2563 15:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,878.97 1,884.24 4.99 0.28 

Spot Silver ($) 25.80 26.36 0.56 2.17 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 26,800 27,000 200 0.75 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,881 1,884 3.60 0.19 

Silver Futures (SVFZ20)  25.82 26.37 0.55 2.13 

ดชันดีอลลาร ์ 90.20 90.06 -0.14 -0.16 

เงนิบาท (฿/$) 30.05  30.15  0.10  0.32  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคํากําลังอ่อนตัวลงทดสอบโซนแนวรับ 1,882 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากมีแรงซือ้เข้ามาพยงุราคาทองคําไว้อาจมีโอกาสดีดตวัขึน้

ทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และถ้าหลดุโซนดงักล่าวราคาจะ

ออ่นตวัลงทดสอบบริเวณแนวรับสําคญัโซนสําคญั 1,866 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 กลยุทธ์ Gold Futures: 

Long Position ต้องสงัเกตโซน 1,907 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพราะถ้าราคายงัเคล่ือนตวั

ไม่ผา่นจดุดงักลา่ว ก็ควรท่ีจะขายทํากําไรออกไปก่อน และรอเข้าซือ้อีกครัง้เม่ือราคา

สามารถยืนเหนือแนวรับ 1,882-1,866 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้แข็งแกร่ง 

Short Position แนะนําให้ปิดสถานะทํากําไร เม่ือราคามีการอ่อนตวัใกล้กบัแนวรับ 

1,882-1,866 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และจําเป็นต้องลดสถานะขายลง หากราคาทรงตวั

ได้มัน่คงในบริเวณแนวต้าน 1,907 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 Open New รอจงัหวะเข้าซือ้ขายเก็งกําไรระยะสัน้จากการแกว่งตวัในกรอบ โดยซือ้

เม่ือราคาทองคําสามารถยืนเหนือโซน 1,882 -1,866 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่าง

แข็งแกร่ง และให้ขายทํากําไรเม่ือราคาทองคํากลับขึน้ไปทดสอบแนวต้าน 1,907 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ สถานะซือ้ตัดขาดทุนหากราคาหลดุแนวรับโซน 1,866 ดอลลาร์

ตอ่ออนซ์ 

 

ที่มากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

 

 

 1,882  1,866  1,852 

 1,907  1,921  1,933 

 



 

 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก หลังจีนเผยกําไรภาคอุตสาหกรรมพุ่ง  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี ้

หลงัจากทางการจีนเปิดเผยตวัเลขกําไรของบริษัทในภาคอตุสาหกรรมจีนขยายตวัแข็งแกร่งในเดือนพ.ย. สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอม

โพสิตปิดท่ี 3,397.29 จดุ เพ่ิมขึน้ 0.72 จดุ หรือ +0.021%  สํานกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า กําไรของบริษัทในภาคอตุสาหกรรม

จีนพุง่ขึน้ 15.5% ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี แตะท่ีระดบั 7.2932 แสนล้านหยวน (1.1150 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึง่บ่งชีว้า่ ภาคการผลิตของ

จีนมีการฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง หลงัได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่านมา  รายงานของ NBS ระบวุ่า กําไรของ

บริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนปรับตวัขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 7 ในเดือนพ.ย. หลงัจากท่ีพุ่งขึน้ 28.2% ในเดือนต.ค.  ส่วนในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย.ปีนี ้

กําไรของบริษัทในภาคอตุสาหกรรมจีนปรับตวัขึน้ 2.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขยายตวัขึน้จาก 0.7% ในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. 

• (-) อินเดียพบผู้ตดิเชือ้โควดิวันเดียวกว่า 2 หม่ืนราย ยอดรวมพุ่งทะลุ 10.2 ล้านราย  กระทรวงสาธารณสขุอินเดียเปิดเผยในวนันีว้่า ในช่วง 24 

ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพ่ิมอีก 20,021 ราย และพบผู้ เสียชีวิตเพ่ิมอีก 279 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ ติดเชือ้เพ่ิมขึน้เป็น 

10,207,871 ราย และยอดผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึน้เป็น 147,901  ราย  สําหรับผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลงัได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 

9,782,669 ราย สว่นผู้ ท่ียงัคงรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลมีจํานวน 277,301 ราย  รัฐบาลอินเดียได้เพ่ิมสถานท่ีตรวจเชือ้โควิด-19 ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

โดยข้อมูลจากสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย (ICMR) ระบุว่า มีการตรวจหาเชือ้โควิด-19 แก่ประชาชนแล้ว 168,818,054 ครัง้ และเฉพาะวนั

อาทิตย์วนัเดียวเท่านัน้ มีการตรวจหาเชือ้จํานวนมากถึง 715,397 ครัง้  กรุงเดลี ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ พบผู้ ติดเชือ้ใหม่ 757 

ราย และเสียชีวิตเพ่ิม 16 ราย  ทัง้นี ้กรมอนามยัขของกรุงเดลีระบวุา่ จนถึงขณะนี ้กรุงเดลีมียอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 อยู่ที่ 10,453 ราย 

• (-) ยอดค้าปลีกสหรัฐช่วงวันหยุดเพิ่ม 3% หลังโควิดดันยอดขายออนไลน์พุ่ง  -มาสเตอร์การ์ด อิงค์ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพ่ิมขึน้ 

3% ในระหว่างเทศกาลช้อปปิง้ช่วงวนัหยุดตัง้แต่ 11 ต.ค. ถึง 24 ธ.ค. โดยได้แรงหนนุจากการท่ีประชาชนหนัไปซือ้สินค้าออนไลน์เน่ืองจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19   รายงานจาก Mastercard SpendingPulse ระบุว่า ยอดขายอีคอมเมิร์ซของสหรัฐพุ่งขึน้ 49% ในเทศกาลช้อปปิง้วนัหยุด ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิง้ของผู้บริโภค  ข้อมลูแสดงให้เห็นว่า ยอดขายอีคอมเมิร์ซช่วง

วนัหยดุคิดเป็นสดัส่วน 19.7% ของยอดค้าปลีกทัง้หมดในปีนี ้โดยปัจจยัสําคญัสําหรับผู้ ค้าปลีกคือตวัเลือกในการซือ้สินค้าออนไลน์และไปรับสินค้าท่ี

หน้าร้าน รวมถึงเทคโนโลยีไร้สมัผสั  ทัง้นี ้ยอดขายอีคอมเมิร์ซช่วงวนัหยดุคิดเป็นยอดขายสว่นใหญ่ของยอดขายทัง้ปีของผู้ ค้าปลีกบางราย แตก่ารแพร่

ระบาดของโควิด-19 ทําให้ผู้ ค้าปลีกหลายราย เช่น วอลมาร์ท อิงค์ และทาร์เก็ต คอร์ป เผชิญข้อจํากดัด้านจํานวนลกูค้าในบางร้าน ทําให้ต้องจดัโปรโม

ชนัวนัหยดุเร็วขึน้  สตีฟ ซาดอฟ ท่ีปรึกษาอาวโุสของมาสเตอร์การ์ด เช่ือว่าเทรนด์ดิจิทลัจะยงัคงเติบโตในปี 2564 โดยผู้ ค้าปลีกรายเลก็ๆ จะหนัมาใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือเสนอวิธีช้อปปิง้แบบใหม่ให้กบัลกูค้าด้วยเช่นกนั  ข้อมลูชีว้่า ผู้คนใช้เวลาท่ีบ้านนานขึน้เน่ืองจากการขยายเวลานโยบายทํางานท่ี

บ้านและการเรียนรู้ทางไกล ทําให้ความต้องการผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านและปรับปรุงบ้านเพ่ิมขึน้ โดยยอดค้าปลีกในหมวดเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง

บ้านพุง่ขึน้ 16.2% 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 197.42 จุด รับทรัมป์ลงนามมาตรการกระตุ้นศก. ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้แตะระดบั

สงูสดุในรอบ 29 ปีในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุคลายความวิตกกงัวลหลงัจาก   ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ลงนามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 

แสนล้านดอลลาร์เพ่ือเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดท่ีระดบั 26,854.03 จุด 

เพ่ิมขึน้ 197.42 จุด หรือ +0.74% โดยนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดับสูงสุดนับตัง้แต่วันท่ี 17 เม.ย. ปี 2534  หุ้ นท่ีปรับตัวขึน้ในวันนีนํ้าโดยหุ้ นกลุ่ม

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ กลุม่ขนสง่ทางบน กลุม่พลงังานไฟฟา้และแก๊ส 

• (-) จนีเผยนักลงทุนแห่เปิดบัญชีเทรดหุ้นเพิ่มกว่า 1.5 ล้านรายในเดือนพ.ย.  สํานกังานรับฝากและหกับญัชีหลกัทรัพย์ของจีน (CSDC) เปิดเผย

ว่า นกัลงทนุประมาณ 1.53 ล้านรายในจีน ได้เปิดบญัชีเพ่ือซือ้ขายหุ้นในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิน้ในเดือนพ.ย.   รายงานระบวุ่า ตวัเลข

ดงักล่าวเพ่ิมขึน้ 84.77% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นกัลงทนุใหม่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทัว่ไป ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 

1.52 ล้านราย ขณะท่ีนกัลงทนุภาคสถาบนัอยู่ท่ี 3,500 ราย  ทัง้นี ้นบัจนถึงปลายเดือนพ.ย. จํานวนนกัลงทนุท่ีมีบญัชีซือ้ขายหุ้น A-share อยู่ท่ีกว่า 

176.15 ล้านราย 

ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 28 ธ.ค. ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : Boxing Day   
- - 

วนัองัคารที่ 29 ธ.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนต.ค.โดย S&P/CS   
 6.6% 

วนัพธุท่ี 30 ธ.ค. 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนธ.ค.   
56.6 58.2 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ย.   
0.1% -1.1% 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัดิบรายสปัดาห์    
 -0.6M 

วนัพฤหสับดีที่ 31 ธ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   
- - 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI)ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   
52.0 52.1 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนธ.ค.   
56.3 56.4 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : New Year's Eve   
- - 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
830K 803K 

วนัศกุร์ที่ 01 ม.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : the 4-day Bank Holiday   
- - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั ฝร่ังเศส Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : New Year's Day   
- - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 25 ธนัวาคม2020 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


