
 

 

 

 

   

1,823  1,806  1,789 

 1,849  1,860  1,875 

1,798  1,787  1,765 

 1,911  1,934  1,955 

1,858  1,847  1,831 

 1,963  1,981  2,006 

1,919  1,898  1,881 

 1,952  1,971  1,988 

1,919  1,898  1,881 

 1,597  1,632  1,671 

1,451  1,433  1,416 

 1,582  1,593  1,602 

1,573  1,565  1,556 

 1,519  1,525  1,536 

 

สรุป  ราคาทองค าอยู่ในช่วงพกัฐาน โดยนกัลงทนุขายท าก าไรทองค าก่อนท่ีองคก์ารอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) จะมีการพิจารณาการอนญุาตใหใ้ชว้คัซีนตา้นโควิด-19 จาก 
Pfizer-BioNTech เป็นการฉกุเฉินในวนันี ้(10 ธ.ค.) ขณะท่ีวคัซีนจาก Moderna มีก าหนดการพิจารณาลกัษณะเดียวกนัในสปัดาหห์นา้ นอกจากนัน้แลว้ ทองค าถกูกดดนัจากดชันี
ดอลลารมี์การฟ้ืนจากระดบัต ่าสดุรอบ 2 ปีครึง่ ขณะท่ีนกัลงทนุยงัคงรอความคืบหนา้เก่ียวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐัว่าจะล่าชา้หรือไม่ หลงัจากวานนี ้สภาผูแ้ทนฯ
สหรฐัผา่นรา่งกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพ่ือหลีกเล่ียงการปิดหน่วยงานของรฐับาล (ชตัดาวน)์ เป็นเวลา 1 สปัดาห ์โดยการผ่านรา่งกฎหมายดงักล่าวจะช่วยใหห้น่วยงานของ
รฐับาลมีงบประมาณในการด าเนินงานต่อไปไดจ้นถึงวนัท่ี 18 ธ.ค.นี ้ซึ่งรา่งกฎหมายดงักล่าวจะส่งใหก้บัวฒุิสภาเพ่ือพิจารณาเป็นล าดบัต่อไป แต่สิ่งท่ีนกัลงทนุรอคือ การเจรจา
ขอ้ตกลงการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐัว่าจะล่าชา้หรือไม่ ไม่เพียงเท่านัน้ ดอลลารไ์ดร้บัแรงหนนุเพิ่มจากการอ่อนค่ าลงของสกลุเงินปอนดแ์ละยโูร รบั
ข่าวความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการเจรจาดีลการคา้ระหว่าง EU-UK หลงันางฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึง่เป็นองคก์รบรหิารของ EU กล่าวว่า "เราได้
เจรจารว่มกนัในทกุประเด็นท่ียงัคา้งคา และเราต่างก็เขา้ใจสถานะของกนัและกนั แต่ก็ยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีเรายงัไม่สามารถตกลงกนัได้ " ซึง่เธอกล่าวดว้ยว่า "เราจะตดัสินใจ
ภายในวนัอาทิตยนี์ ้ว่าเราจะสามารถบรรลขุอ้ตกลงการคา้รว่มกนัไดห้รอืไม ่ก่อนท่ีองักฤษจะแยกตวัจาก EU อย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 ม.ค. 2564" ส่งผลใหร้าคาทองค ากลบัมา
อยู่ในช่วงพกัฐาน เพ่ือรอความคืบหนา้ในประเด็นขา้งตน้เพิ่มเติม  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทิง้ตวัลงหากราคา ทองค ายืนเหนือ 1,826-1,823 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้ราคาทองค าจะปรบัตวัขึน้ไปในบรเิวณ 1,849 ดอลลารต์อ่ออนซอ์ยา่งไรก็ตามหากสามารถยืนเหนือแนวตา้นแรกได ้แนวตา้นถดัไปจะอยู่ท่ี 1,860 ดอลลารต์่อออนซ(์แนว
ตา้น 1,860 ดอลลารต์อ่ออนซห์ากผา่นไดจ้ะท าใหม้มุมองเชิงลบลดลง) แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ แบง่ขายหากราคาทองค าทดสอบแนวตา้น 1,849-1,860 ดอลลารต์อ่ออนซแ์ลว้ไม่
ผ่าน (ตดัขาดทุน1,860 ดอลลารต์่อออนซ)์ โดยใชบ้ริเวณ 1,826-1,823 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดเขา้ซือ้คืนท าก าไร ส าหรบันกัลงทุนท่ีตอ้งการเขา้ซือ้อาจตอ้งใชบ้ริเวณ 1,806 
ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุเส่ียงในการเขา้ซือ้ลงทนุระยะสัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                    ระยะสัน้หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,849 
ดอลลารต์่อออนซ์ให้แบ่งขายท าก าไร แต่ถ้าผ่านได้ให้รอขาย
บริเวณ 1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่านแนว
ต้านแรกประเมนิแนวรับที ่1,826-1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

10 ธันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

10/12/2563 12.39 น. 
กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,839.30 1,840.45 1.15 0.06 

Spot Silver ($) 23.94 23.98 0.04 0.17 

เงนิบาท (฿/$) 30.08 30.07 -0.01 -0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,250 -250 -0.94 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 49.01 49.12 0.11 0.22 

ดชันดีอลลาร ์ 91.10 90.99 -0.11 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2076 1.2095 0.00 0.16 

ทีม่า : Aspen 

 

 

 



 

 

 (+) โควดิคร่าชวีติ ‘อเมริกัน’ กว่า 3,000 ใน 24 ช่ัวโมง ศนูยว์ิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมเชิงระบบ (ซีเอสเอสอี) ของมหาวิทยาลยัจอหน์ส ฮอปกินส ์
เปิดเผยว่า ในวนัพธุ ( 9 ธ.ค.) ที่ผ่านมา สหรฐัมีผูเ้สียชีวิตจากไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ในช่วง 24 ชั่วโมง จ านวนมากกว่า 3,000 ราย ซึ่ง
เป็นสถิติรายวนัสงูที่สดุนบัตัง้แต่เดือน เม.ย. ก่อนนี ้ทางการสหรฐัออกมาเตือนว่า จะมีผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ หลงัจากที่คนหลายลา้นคนออก
เดินทางไปทั่วประเทศในวนัขอบคณุพระเจา้ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยดุยาวเมื่อเดือนที่แลว้ โดยไม่สนใจค าแนะน าใหอ้ยู่บา้น เพื่อชะลอการแพรร่ะบาดของโค
วิด-19  มีรายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. ตามเวลาทอ้งถ่ิน สหรฐัมีผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้ 3,071 คนใน 24 ชั่วโมง ส่งผลใหม้ีผูเ้สียชีวิตจากโควิดรวม 
289,188 คน นอกจากนีย้งัลงทะเบียนผูป่้วยใหม่เกือบ 220,481 ราย ขณะที่ แคลิฟอรเ์นีย ซึ่งมีผูป่้วยราว 33 ลา้นคน ไดก้ลบัมาอยู่ภายใตม้าตรการล็
อกดาวนใ์นสปัดาหนี์ ้พบผูป่้วยมากกว่า 30,000 รายในวนัพธุที่ผ่านมา ซึง่เป็นรฐัที่พบผูต้ิดเชือ้สงูสดุใน 24 ชั่วโมง สว่นจ านวนผูป่้วยที่เขา้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลในสหรฐั ยงัคงท าลายสถิติโดยพุง่แตะ 106,000 ราย 

 (+) เฟซบุ๊ก เสี่ยงถูกบังคับขาย อินสตาแกรม-วอทส์แอปป์ จากคดีผูกขาดตลาด วันที่  10 ธันวาคม 2563 อัลจาซีรา รายงานว่า 
คณะกรรมาธิการการคา้แห่งสหพนัธรฐั (เอฟทีซี) และเกือบทกุรฐัในสหรฐัฯ ไดย่ื้นฟ้อง “เฟซบุ๊ก อิงค”์ เมื่อวนัพธุตามเวลาทอ้งถ่ิน โดยกล่าวหาว่าเฟ
ซบุ๊ก ละเมิดกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด ซึ่งการย่ืนฟ้องรอ้งครัง้นี ้ท  าใหเ้ฟซบุ๊กกลายเป็นยกัษ์เทคโนโลยีรายที่ 2 ที่เผชิญความทา้ทายทางกฎหมาย
ครัง้ใหญ่ เอฟทีซี เผยในแถลงการณว์่า จะขอค าสั่งศาล ที่อาจมีการบงัคบัใหเ้ฟซบุ๊กขายทรพัยส์ินหลายอย่าง ซึ่งรวมถึง อินสตาแกรม และ วอทส์
แอปป์ หนึ่งในขอ้เรยีกรอ้งของ 46 รฐั เช่น วอชิงตนั ดีซี และ กวม คือการขอใหก้ารครอบครองอินสตาแกรมและวอทสแ์อปป์ ของเฟซบุ๊ก ถกูตดัสินว่า 
“ผิดกฎหมาย” ก่อนหนา้นี ้กระทรวงยตุิธรรมสหรฐัฯ ไดย่ื้นฟ้อง “กเูกิล” บรษัิทลกูของ “อลัฟาเบต อิงค”์ เมื่อเดือนตลุาคม โดยกล่าวหาว่า “กเูกิล” ใช้
อ  านาจทางการตลาดเพื่อสกดัคูแ่ข่ง 

 (-) อังกฤษ-อยีกู าหนดเส้นตายบรรลุดลีการค้าภายในวันอาทติยนี์ ้สองฝ่ายยงัเหน็ตา่งหลายประเดน็ EU และองักฤษ ยงัคงมีมมุมองที่ขดัแยง้
กนัเก่ียวกบัเงื่อนไขที่จ  าเป็นต่อการท าขอ้ตกลงการคา้หลงัจากที่องักฤษแยกตวัออกจาก EU (Brexit)องักฤษ-อียกู าหนดเสน้ตายบรรลดุีลการคา้ภายใน
วันอาทิตย์นี ้สองฝ่ายยังเห็นต่างหลายประเด็น  นายบอริส จอหน์สัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และนางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึ่งเป็นองคก์รบริหารของ EU ไดก้ าหนดกรอบเวลาในการเจรจาการคา้ โดยระบวุ่า ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งบรรลขุอ้ตกลง
การคา้ใหไ้ดภ้ายในวนัอาทิตยท์ี่ 13 ธ.ค.นี ้การก าหนดกรอบเวลาเพื่อบรรลขุอ้ตกลงการคา้ภายในวนัอาทิตยนี์ ้มีขึน้หลงัจากที่นายจอหน์สนั และนาง
ฟอน เดอร ์เลเยน ไดป้ระชมุรว่มกนัเมื่อวานนีท้ี่กรุงบรสัเซลส ์อย่างไรก็ดี นางฟอน เดอร ์เลเยน กล่าวว่า EU และองักฤษ ยงัคงมีมมุมองที่ขดัแยง้กนั
เก่ียวกบัเง่ือนไขที่จ  าเป็นต่อการท าขอ้ตกลงการคา้หลงัจากที่องักฤษแยกตวัออกจาก EU (Brexit) "เราไดเ้จรจารว่มกนัในทกุประเด็นที่ยงัคา้งคา และ
เราต่างก็เขา้ใจสถานะของกันและกัน แต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ เรายังไม่สามารถตกลงกันได ้อย่างไรก็ดี เราเห็นพอ้งร่วมกันว่า เราจะตดัสินใจ
ภายในวนัอาทิตยนี์ว้่าเราจะสามารถบรรลขุอ้ตกลงการคา้รว่มกนัไดห้รอืไม่ ก่อนที่องักฤษจะแยกตวัจาก EU อย่างเป็นทางการในวนัที่ 1 ม.ค. 2564" 
นางฟอน เดอร ์เลเยน กลา่วหลงัจากประชมุรว่มกบันายจอหน์สนัเมื่อวานนี ้

 (+/-) ธปท. รับเข้าดูแลเงนิบาท หลังเดือน พ.ย.แข็งค่าเร็ว 3.5% ธนาคารแห่งประเทศไทย ชีข้่าววคัซีนท าดอลลารอ์่อนเรว็ 3.5% ในรอบ 2 ปี 
กดดนัเงินบาทเดือนพ.ย.แข็งค่า 3.5% แต่เทียบตน้ปียงัอ่อนค่าเล็กนอ้ย ยนัไม่น่ิงนอนใจเขา้ดแูลชะลอผนัผวน นางสาววชิรา อารมยด์ี ผูช้่วยผูว้่าการ 
สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากข่าวความคืบหนา้การพัฒนาวคัซีนและทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโนม้ดีขึน้ในช่วงเดือน พ.ย. เงินดอลลาร ์สรอ. อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วประมาณ 3.5% ซึ่งเป็นระดบัอ่อนค่าที่สดุในรอบ 2 ปีครึ่ง ท าใหส้กุลเงิน
ภมูิภาคหลายประเทศปรบัแข็งค่าขึน้มาก อาทิ เงินหยวนแตะระดบัแข็งค่าในรอบ 2 ปีครึง่ เงินวอนเกาหลีใตแ้ละเงินดอลลารส์ิงคโปรแ์ตะระดบัแข็งค่า
ในรอบ 3 ปี เงินดอลลารไ์ตห้วนัแตะระดบัแข็งค่าในรอบ 23 ปี ขณะที่ เงินบาทก็ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเช่นเดียวกนั โดยตัง้แต่เดือน พ.ย. 
ที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึน้ 3.5% เทียบกบัเงินวอนเกาหลีใตท้ี่ 4.5% และเงินรูเปียหอ์ินโดนีเซียที่ 3.9% อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกบัตน้ปี เงินบาทยงั
อ่อนค่าอยู่เล็กนอ้ย ทัง้นี ้ธปท. ไม่ไดน่ิ้งนอนใจต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและไดเ้ขา้ดแูลเพื่อชะลอความผนัผวนที่จะกระทบต่อการปรบัตวัของ
ภาคเศรษฐกิจจรงิ รวมถึงจะติดตามสถานการณใ์นตลาดการเงินอย่างใกลชิ้ด 

 
  ทีม่า: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

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

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุจาก Sentix   -2.7** -10.0 

วนัองัคารที่ 8 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   54.4** 32.8 

 17.00น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   55.0** 39.0 

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

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

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

วนัพธุที่ 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 สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนต.ค.   1.1%** 0.9% 

 22.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   6.65M** 6.44M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   15.2M** -0.7M 

วนัพฤหสับดีที่ 10 ธ.ค. 19.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบ ี(Main Refinancing Rate)   0.00% 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบ ี: ครสิติน ลาการด์   - - 

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   723K 712K 

วนัศกุรท์ี่ 11 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนพ.ย.   0.2% 0.1% 

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

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   76.1 76.9 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 04 ธนัวาคม 2563 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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