
 

 

 

 

   

1,846  1,829  1,815 

 1,878  1,887  1,899 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ขึ �นทดสอบ 1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํ New High จากวนัก่อนหนา้  รบัแรงหนุนหลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั
ระบวุ่า รา่งกฎหมายเยียวยาโควิด-19 จะรวมอยู่ในรา่งกฎหมายเพื>อจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่รฐับาล นอกจากนี� นางแนนซี เพโลซี กล่าวดว้ยว่า การเจรจาเกี>ยวกบั
งบประมาณมีความคืบหน้า  ขณะที> อัตราผลตอบแทนที>แท้จริง (Real Yield) หรือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury Inflation Protected 
Securities (TIPS) อายุ 10 ปี ติดลบเพิ>มสู่ระดบั -0.94% สะทอ้นการคาดการณเ์งินเฟ้อในตลาด  เบื �องตน้หากการเจรจาประสบความสาํเรจ็ คาดจะกดดนัให ้Real 
Yield ติดลบหนักขึ �น และจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคาํ นอกจากนี� แนะนาํติดตามความคืบหน้าประเด็น Brexit หลงัจาก นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สนั ของ
องักฤษ เปิดเผยว่า เตรียมที>จะเดินทางไปยงักรุงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี>ยมในสปัดาหนี์ �  เพื>อเขา้รว่มการเจรจาการคา้ก่อนการ Brexit กบัทางสหภาพยุโรป (อียู) 
เพื>อใหท้ั�งสองฝ่ายบรรลขุอ้ตกลงทั�งหมดก่อนที>จะถึงเสน้ตายในวนัที> 31 ธ.ค.นี �  ทั�งนี � EU และ UK ไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงทางการคา้ไดภ้ายในวนัที> 31 ธ.ค.นี � จะ
ส่งผลใหอ้งักฤษตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกของอียูแบบไม่มีขอ้ตกลง (No-deal Brexit) และอาจทาํใหท้ั�งสองฝ่ายเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที>รุนแรงใน
อนาคต ซึ>งจะกดดนัค่าเงินยูโร ปอนด ์และกดดนัราคาทองคาํ แต่ในทางกลบักนั หากเกิดขอ้ตกลงทางการคา้รว่มกนั จะช่วยหนุนค่าเงินยูโร ปอนด ์และหนุนราคา
ทองคาํได ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํมีลกัษณะการแกวง่ตวัขึ �นในระยะสั�น หากราคาสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไว ้หรอืสามารถยืนเหนือ 1,850-
1,846 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจจะเกิดแรงซื �อเก็งกาํไร ทาํใหมี้โอกาสดีดตัวขึ �นทดสอบโดยแนวตา้นที> 1,878 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคายืนเหนือแนวตา้น
ดงักล่าวไม่ไดร้าคามีโอกาสออ่นตวัลงอีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธ ์ซื �อเลน่สั�นหากราคาออ่นตวัลงใกลบ้รเิวณ 1,850-1,846 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,829 
ดอลลารต์อ่ออนซ)์ แบง่ทองคาํขายทาํกาํไรเพื>อลดความเสี>ยง หากราคาไมผ่า่น 1,878-1,887 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    หลังจากราคาขยับข ึ�นแ รงแ ละมีแ รงขายสลับ

เข ้าไม่มาก แ ต่ห ากราคาปรับตัวข ึ�นต่อ ไปเลย อาจต้องระวัง

แรงทาํกาํไรท ี*สลับเข ้ามาเพ ิ*ม แนะนําซ ื�อขายทาํกาํไรระยะสั�น

จากการแกว่งตัว แม้ว่าแนวโน้มราคาจะเป็นบวกเพ ิ*มข ึ �นกต็าม 

 

08 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

8/12/2563 12.12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.40 1,869.31 8.91 0.48 

Spot Silver ($) 24.48 24.66 0.18 0.74 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.12 0.04 0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,650 400.00 1.52 

นํ 6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.61 48.40 0.21 0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 90.86 90.86 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.2107 1.2114 0.00 0.06 

ที*มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ปธ .สภาผู้แ ท น ฯ สห รัฐช ี �การ เจร จาร ่างกม.การ ใช ้จ ่ายข อ งร ัฐบาลมีความคืบห น้า เมื>อวานนี�นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัระบวุ่า ร่างกฎหมายเยียวยาโควิด-19 จะรวมอยู่ในร่างกฎหมายเพื>อจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่รฐับาล และการเจรจาเกี>ยวกบั

งบประมาณมีความคืบหนา้" 

 (+) ฮั*งเส็งปิดเช ้าลบ 161.89 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดชันีฮั>งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ปรบัตวัลดลง ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้

สหรฐัที>ลดลงเมื>อคืนนี� ขณะเดียวกัน นกัลงทนุยังวิตกเกี>ยวกบัความตึงเครียดครั�งใหม่ระหว่างสหรฐัและจีน หลงัจากมีรายงานว่าสหรฐักาํหนด

มาตรการควํ>าบาตรเจา้หนา้ที>จีนอีกครั�งเกี>ยวกบักรณีการตดัสิทธิสมาชิกสภานิติบญัญัติฝ่ายคา้นในฮ่องกง ดชันีฮั>งเส็งปิดภาคเชา้ที> 26,344.96 

จดุ ลดลง 161.89 จดุ หรอื -0.61% 

 (-) "ไบเดน" เปิดโผรายชื*อท ีมงานสาธารณสุข  วางตัวรมว.ดูแลแจกจ่ายวัคซ ีนโควิด  นายโจ ไบเดน ว่าที>ประธานาธิบดีสหรฐัประกาศ

แต่งตั�งและเปิดเผยรายชื>อคณะทาํงานดา้นสาธารณสขุบางส่วนเมื>อวานนี� (7 ธ.ค.) โดย แถลงการณร์ะบุว่า นายไบเดนจะแต่งตั�งนายซาเวียร ์

เบเซอรร์า อยัการสงูสดุของรฐัแคลิฟอรเ์นีย ใหด้าํรงตาํแหน่งรฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสขุและบรกิารมนษุยข์องสหรฐั หากไดร้บัการยืนยนั นาย

เบเซอรร์า อดีตสมาชิกสภาคองเกรสจากรฐัแคลิฟอรเ์นีย จะเป็นชาวละตินคนแรกที>ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นรมว.สาธารณสขุและบรกิารมนษุยข์อง

สหรฐั โดยจะมีหนา้ที>ควบคุมดูแลการแจกจ่ายวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ในไม่กี>เดือนขา้งหนา้นี � นายไบเดนยังไดแ้ต่งตั�งแพทยห์ญิงมารเ์ซลลา 

นเูนซ-สมิธ ผูเ้ชี>ยวชาญดา้นความไม่เสมอภาคในการดแูลสขุภาพ ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะทาํงานดา้นการส่งเสริมความเท่าเทียมกนั

ในการรกัษาโรคโควิด-19 ขณะที>นายเจฟฟ์ เซยีนท ์อดีตผูอ้าํนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ จะเป็นผูป้ระสานงานการรบัมือสถานการณโ์ควิด-19 

และที>ปรกึษาของประธานาธิบดี 

 (-) เกาหลีใต้สั*งซ ื �อวัคซ ีนโควิดกว่า 24 ล้านโดส หวังฉ ีดปชช. 44 ล้านคนปีหน้า รฐับาลเกาหลีใตแ้ถลงในวนันี �ว่า เกาหลีใตไ้ดล้งนามใน

ขอ้ตกลงร่วมกบับรษัิทยารายใหญ่หลายแห่ง เพื>อจดัหาวคัซีนใหก้บัประชาชนจาํนวน 44 ลา้นคนในปีหนา้ ในขณะที>เกาหลีกาํลงัเผชิญกบัการ

แพรร่ะบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ซึ>งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อระบบการแพทยภ์ายในประเทศ นายปารค์ นึง-ฮ ูรฐัมนตรกีระทรวง

สาธารณสขุของเกาหลีใตก้ล่าวว่า รฐับาลเกาหลีใตไ้ดจ้ดัสรรเงินเพื>อซื �อวคัซนีจาํนวน 20 ลา้นโดสจากบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้, ไฟเซอร ์และโม

เดอรน์า และซื �อวัคซีนอีก 4 ลา้นโดสจากบริษัทแจนเซ่นซึ>งอยู่ในเครือของจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน ซึ>งทั�งหมดนั�นเพียงพอต่อการฉีดใหก้ับ

ประชาชนราว 34 ลา้นคน 

 (+/-) "บอร ิส จอหน์สัน" เตร ียมเข ้าร ่วมเจรจาการค้าก่อน Brexit ในสัปดาหน์ี � สาํนกัข่าว CNBC รายงานว่า นายกรฐัมนตรบีอรสิ จอหน์สนั 

ขององักฤษ เผยว่าเตรียมที>จะเดินทางไปยังกรุงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี>ยมในสัปดาหนี์�เพื>อเขา้ร่วมการเจรจาการคา้ก่อนการ Brexit กับทาง

สหภาพยโุรป (อีย)ู เพื>อใหท้ั�งสองฝ่ายบรรลขุอ้ตกลงทั�งหมดก่อนที>จะถึงเสน้ตายในวนัที> 31 ธ.ค.นี � ผูน้าํองักฤษ กล่าวว่า เขาจะเดินทางไปพบ

กบันาง เออรซ์ลูา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป เพื>อเจรจาแบบตวัต่อตวั หลงัการเจรจาผ่านทางโทรศพัทท์ั�งสองครั�งที>ผ่านมา

ประสบความลม้เหลว ซึ>งก่อนหนา้นี �นาง ฟอน เดอร ์เลเยน กล่าวว่า การเจรจาของทั�งสองฝ่ายมีความคืบหนา้นอ้ยมาก เนื>องจากความคิดเห็นที>

ขดัแยง้กนัในประเด็นสาํคญั โดยประเด็นที>ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปไดน้ั�น ประกอบดว้ย 3 ประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ นโยบายส่งเสรมิการแข่งขนัอย่าง

เท่าเทียม ระบบการจดัการ และโควตา้ดา้นการประมง ซึ>งทั�งสามประเด็นยงัไม่ไดข้อ้สรุปแมจ้ะมีการเจรจากนัมาอย่างยาวนานมานบัตั�งแต่เดือน 

มี.ค.ที>ผ่านมา 

  ที*มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์> 7 ธ.ค. 14.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   3.2%** 1.6% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื>อมั>นนกัลงทนุจาก Sentix   -2.7** -10.0 

วนัองัคารที> 8 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ความเชื>อมั>นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   37.5 32.8 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื>อมั>นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   45.2 39.0 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนพ.ย.   102.6 104.0 

 20.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย ไตรมาส 3/2020   4.9% 4.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วย ไตรมาส 3/2020   -8.9% -8.9% 

วนัพธุที> 9 ธ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนพ.ย.   0.0% 0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ย.   -1.8% -2.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   0.9% 0.9% 

 22.00น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.30M 6.44M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -0.7M 

วนัพฤหสับดีที> 10 ธ.ค. 19.45น. ยโุรป อตัราดอกเบี �ยนโยบายของอีซีบี (Main Refinancing Rate)   0.00% 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   723K 712K 

วนัศกุรที์> 11 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนพ.ย.   0.2% 0.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.3% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื>อมั>นผูบ้รโิภค จาก UoM   76.1 76.9 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที>มีการประกาศออกมา 
*ที>มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที> 04 ธันวาคม 2563 ซึ>งอาจมีการเปลี>ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


