
 

 

 

 

   

1,846  1,829  1,815 

 1,878  1,887  1,899 

สรุป   ช่วงเชา้ทองคาํเผชิญแรง Take Profit กดดันราคารว่งจาก High เมื&อวานบริเวณ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์ลงมาทดสอบ 1,856 ดอลลารต์่อออนซ ์ หลงัจากในช่วง
ก่อนหนา้ราคาฟื7นตวัขึ 7นแรงกวา่ $100 แลว้จากระดบัตํ&าสดุเดือนพ.ย.บรเิวณ 1,764 ดอลลารต์อ่ออนซจ์นกระทั&งทดสอบ High เมื&อวานบรเิวณ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์ จึง
แนะนาํระวงัแรงขายทาํกาํไรที&อาจสง่ผลใหร้าคาเกิดการพกัตวั  สว่นประเด็นการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัยงัคงตอ้งจบัตาอย่างใกลชิ้ด  หลงัจากนายสเตนี โฮ
เยอร ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฏรสหรฐั เปิดเผยว่า สภาผูแ้ทนราษฎรจะลงมติในวนันี 7 ต่อรา่งกฎหมายงบประมาณชั&วคราวเพื&อหลีกเลี&ยงการปิดหน่วยงานของ
รฐับาล (ชตัดาวน)์ เป็นเวลา 1 สปัดาห ์  และเพื&อใหเ้วลาแก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากขึ 7นในการเจรจาขอ้ตกลงในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 9.08 แสน
ลา้นดอลลารเ์พื&อเยียวยาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 แตย่งัถกูคดัคา้นจากนายมิทช ์ แมคคอนเนล  ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒิุสภา ซึ&งไมเ่ห็นดว้ยกับการ
รวมเงินช่วยเหลือมลรฐัและรฐับาลทอ้งถิ&นและการประกันภาระหนี7สินใหแ้ก่ภาคธุรกิจ  ซึ&งหากยงัล่าชา้อาจส่งผลสกัดช่วงบวกของราคาทองคาํ  ประกอบกบัข่าวดีวคัซีนที&
เขา้มาต่อเนื&อง ทาํใหมี้แรงขายทองคาํสลับเขา้มาเป็นระยะ หลังองคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) มีกาํหนดประชุมพิจารณาการอนุญาตใหใ้ชว้ัคซีนตา้นโควิดจาก 
Pfizer-BioNTech เป็นการฉุกเฉินในวันพรุ่งนี 7 (10 ธ.ค.) ขณะที&วัคซีนจาก Moderna มีกาํหนดการพิจารณาเช่นกันในสัปดาหห์น้า    ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า 
หลงัจากราคาทองคาํปรบัตวัขึ 7นมาจนสรา้งระดบัสงูสดุใหมจ่ากวนัก่อนหนา้ แตมี่แรงขายกดดนัใหร้าคาออ่นตวัลงชว่งสั7น ๆ เบื 7องตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครั7ง
หากราคายงัไม่มีแรงซื 7อมากพอ หรอื หากราคาไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,878-1,887 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยประเมินแนวรบัที& 1,850-1,846 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกล
ยทุธก์ารลงทนุ การเขา้ซื 7อยงัคงเนน้การเก็งกาํไรระยะสั7นจากการแกว่งตวั โดยเขา้ซื 7อเมื&อราคาปรบัตวัลงมาในบริเวณแนวรบั 1,850-1,846 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุ
หากหลดุ 1,829 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ ขณะที&การขายทาํกาํไรอาจพิจารณาในโซน 1,878-1,887 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    เก็งก ําไรระยะสั�น  แม้ว่าราคาจะค่อยขยับข ึ�นแต่

แ รงซ ื�อ ก็ไม่มาก หลังจากร าคาปร ับตัวข ึ�น แ ร ง แ น ะนําซ ื�อ หาก

ราคายืน เหนือ  1,850-1,846 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ นซ ์ ทยอยขายห าก

ราคายังไม่ยืนเหนือโซน 1,878-1,887 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 

 

09 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

9/12/2563 11.38 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,870.10 1,859.93 -10.17 -0.54% 

Spot Silver ($) 24.54 24.35 -0.19 -0.77% 

เงนิบาท (฿/$) 30.03 29.98 -0.05 -0.17% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,550 26,400 -150.00 -0.56% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.82 48.66 -0.16 -0.33% 

ดชันดีอลลาร ์ 90.94 90.81 -0.13 -0.14% 

เงนิยโูร (€/$) 1.2104 1.2127 0.00 0.19% 

ที4มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  ท ําเนียบขาวเสนอร่างเยียวยาโควิดวงเงิน  9.16 แสนล้านดอลลารต์่อสภาคองเกรส  ทาํเนียบขาวเสนอร่างมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากโควิด-19 ฉบับใหม่ วงเงิน 9.16 แสนล้านดอลลาร ์ต่อสภาคองเกรส ในช่วงเวลาที&เศรษฐกิจสหรฐักาํลังเผชิญกับความเสี&ยงที&จะเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยซํ7าซอ้น นายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลังสหรฐั ระบุในแถลงการณ์หลังจากยื&นขอ้เสนอมาตรการดังกล่าวต่อนางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัว่า “ขอ้เสนอนี7รวมถึงเม็ดเงินสาํหรบัรฐับาลระดบัรฐัและทอ้งถิ&น ตลอดจนการคุม้ครองความรบัผิดที&แข็งแกรง่สาํหรบั
ภาคธุรกิจ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย” นายมนูชิน เปิดเผยว่า เขาไดท้บทวนขอ้เสนอดงักล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ของสหรฐั และผูน้าํ
รฐัสภาของพรรครีพับลิกันแลว้ นายมนูชิน กล่าวว่า “ผมหวงัว่าเราจะบรรลุขอ้ตกลงร่วมระหว่างสองพรรค เพื&อที&เราจะสามารถบรรเทาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจแก่คนงาน ครอบครวั และธุรกิจชาวอเมริกันได”้ สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า ข้อเสนอใหม่ที&จัดทาํขึ 7นโดยทาํเนียบขาวครั7งนี 7 ถือเป็นการ
เคลื&อนไหวครั7งแรกของฝ่ายคณะบรหิารของปธน.ทรมัป์ นบัตั7งแตว่นัเลือกตั7ง ทา่มกลางความขดัแยง้ที&ยาวนานหลายเดือนในการเจรจาบรรเทาทกุข ์

 (-)  ทางการสหรัฐฯ คาดวัคซ ีนต้านโควิดตัวท ี4 3 อาจเร ิ4มใช้งานได้ก.พ.64  วนันี7 (9 ธันวาคม) โครงการ Operation Warp Speed ของทางการ
สหรฐัอเมริกา ที&สนับสนุนการทดสอบและพัฒนาวัคซีนตา้นโควิด-19 เผยว่า วคัซีนตัวที& 3 ต่อจาก Pfizer และ Moderna อาจเริ&มใช้งานไดเ้ดือน
กุมภาพันธ ์2021 พรอ้มคาดการณ์ว่า วคัซีนตา้นโควิด-19 จาก Pfizer และ Moderna นี7จะไดร้บัการอนุมตัิจากองคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) 
รวมถึงคณะกรรมการที&เกี&ยวขอ้งภายในเดือนธันวาคมปีนี7 โดย FDA มีกาํหนดเขา้ประชุมพิจารณาการอนญุาตใหใ้ชว้คัซีนตา้นโควิด-19 ฉุกเฉิน จาก 
Pfizer-BioNTech เป็นการฉุกเฉินในวนัพฤหสับดีนี7 (10 ธันวาคม) ขณะที&วคัซีนจาก Moderna มีกาํหนดการลักษณะเดียวกันในสปัดาหห์นา้ ขณะที&
วคัซีนตวัอื&นๆ อย่าง Johnson & Johnson ที&กาํลงัอยู่ในระหว่างทดสอบในมนษุยร์ะยะที& 3 และเป็นวคัซีนที&ฉีดแค่เพียง 1 โดสเท่านั7น มีแนวโนม้ที&จะ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัแลว้เสร็จในช่วงเดือนมกราคมปี 2021 และเดินเรื&องขออนญุาตใชฉ้กุเฉินในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือตน้
กมุภาพนัธ ์ส่วนวคัซีนสญัชาติองักฤษจาก AstraZeneca-Oxford ที&กาํลงัอยู่ในการทดสอบระยะที& 3 ก็คาดว่าจะไดร้บัใบอนญุาตจาก FDA ในช่วงตน้
ปีหนา้เช่นเดียวกัน ล่าสุด ทั&วโลกมีผูต้ิดเชื 7อสะสมแลว้กว่า 68 ลา้นราย (68,148,400 ราย) รกัษาหายกว่า 47.4 ลา้นราย (47,445,544 ราย) หรือคิด
เป็นราว 69% ของผูต้ดิเชื 7อทั7งหมด เสียชีวติแลว้ 1,555,031 ราย อตัราการเสียชีวติอยู่ที&ราว 2.3% 

 (-)  เฟดเอ ็กซม์ั4นใจขนส่งวัคซ ีนโควิดทางอากาศได้เป็นจาํนวนมาก นายริชารด์ สมิธ ประธานบริษัทเฟดเอ็กซ ์อเมริกา เปิดเผยว่า บริษัทเฟด
เอ็กซ ์คอรป์ ซึ&งเป็นบริษัทจดัส่งพสัดภุณัฑร์ายใหญ่ของสหรฐั และคูแ่ข่งอย่างยไูนเต็ด พารเ์ซลิ เซอรว์สิ อิงค ์มีความสามารถดา้นการขนส่งทางอากาศ
เพียงพอที&จะขนส่งวคัซีนโควิด-19 เฟดเอ็กซแ์ละยไูนเต็ด พาเซลิ เป็นพนัธมิตรสาํคญัของโครงการ Operation Warp Speed ของรฐับาลสหรฐั และจะ
ขนส่งวคัซีนปริมาณหลายลา้นโดสของไฟเซอร ์อิงค ์และบรษัิทยาอื&นๆ โดยซีเบอรี คอนซลัติง ในเครือแอคเซนเจอร ์ประเมินว่า การขนส่งวคัซีนทั&วโลก
จะทาํใหมี้การขนส่งทางอากาศปริมาณ 65,000 ตนั ซึ&งมากกว่าการขนส่งวคัซีนทางอากาศในปี 2562 ถึง 5 เท่า นายสมิธกล่าวระหว่างการประชุม 
Vaccine Summit ที&ทาํเนียบขาวว่า "เครือข่ายของเรามีความสามารถมากมายที&จะจดัการเรื&องนี7 และไม่ใช่ว่าเราจะขนส่งไดท้ั7งหมดในวนัเดียว" และ
เพิ&มเตมิวา่ "เราทาํได ้ไม่ตอ้งหว่งอะไร" โดยนายสมิธใชค้าํวา่ "เรา" ซึ&งรวมถงึยไูนเตด็ พาเซลิดว้ย 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ร ับความหวังคืบหน้าวัคซ ีน จบัตามาตรการกระตุน้ศก.สหรฐั  ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี7 ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที&ปิดบวกเมื&อคืนนี7 หลงัมีข่าวความคืบหนา้เกี&ยวกับการพฒันาวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ขณะที&นกัลงทนุยงัคงจบัตาการออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั รวมทั7งการโหวตร่างกฎหมายงบประมาณชั&วคราวเพื&อหลีกเลี&ยงการปิดหน่วยงานของรฐับาล (ชตัดาวน)์ ดชันี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี&ปุ่ นเปิดวันนี7ที& 26,526.34 จุด เพิ&มขึ 7น 59.26 จุด, +0.22% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวันนี7ที&  26,510.42 จุด เพิ&มขึ 7น 
205.86 จุด, +0.78% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี7ที& 14,336.69 จุด ลดลง 23.71 จุด, -0.17% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี7ที& 
2,703.30 จดุ เพิ&มขึ 7น 2.37 จดุ, +0.09% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี7ที& 2,825.72 จุด เพิ&มขึ 7น 0.09 จุด, +0.00% ดชันี FBMKLCI ตลาด
หุน้มาเลเซียเปิดวนันี7ที& 1,640.99 จดุ เพิ&มขึ 7น 9.29 จดุ, +0.57% 

 
 

  ที4มา: 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   54.4** 32.8 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื&อมั&นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   55.0** 39.0 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนพ.ย.   101.4** 104.0 

 20.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย ไตรมาส 3/2020   4.6%** 4.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วย ไตรมาส 3/2020   -6.6%** -8.9% 

วนัพธุที& 9 ธ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนพ.ย.   -0.5%** 0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ย.   -1.5%** -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 ตวัเลขสตอ็กนํ7ามนัรายสปัดาห ์   -0.9M -0.7M 

วนัพฤหสับดีที& 10 ธ.ค. 19.45น. ยโุรป อตัราดอกเบี 7ยนโยบายของอีซีบี (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 ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื7นฐาน (Core CPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   723K 712K 

วนัศกุรที์& 11 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื7นฐาน (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 ้

 
 

 


