
 

 

 

 

   

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  ช่วงเชา้ราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบแคบระหว่าง 1,834-1,840 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค าลดช่วงบวกลงจาก High เมื่อคืนที่ท  าไวบ้ริเวณ 
1,850 ดอลลารต์่อออนซ ์แรงซือ้ถกูจ ากดัสืบเน่ืองมาจากข่าวบวกเก่ียวกบัวคัซีนตา้นโควิด-12  หลงัคณะที่ปรกึษาของส านกังานอาหารและยา (FDA) สหรฐัได้
ลงมติดว้ยเสียง 17-4 เพื่อสนบัสนนุให ้FDA อนมุตัิการใชว้คัซีนตา้น COVID-19 ของบริษัทไฟเซอร ์อิงคใ์นกรณีฉกุเฉินได ้ซึ่งจะเปิดทางให ้FDA สามารถ
อนมุตัิใหม้ีการฉีดวคัซีนดงักล่าวทั่วสหรฐัไดใ้นเรว็ๆนี ้ แต่ราคาทองค ายงัมีปัจจยับวกรออยู่ขา้งหนา้ ในส่วนของความหวงัเก่ียวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ทางการคลงัของสหรฐั  หลงัจากนายสตีเวน มนชิูน รมว.คลงัสหรฐัระบวุ่า การเจรจาระหว่างวฒุิสมาชิกพรรครพีบัลิกนัและพรรคเดโมแครตเก่ียวกบัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่นัน้มีความคืบหนา้อย่างมาก และคาดว่าจะมีการหารือกนัต่อไป ซึ่งจะส่งผลใหท้ิศทางของดชันีดอลลารย์งัอยู่ในแนวโนม้ขาลง และ
ช่วยจ ากดั Downside ของราคาทองค า  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาขยบัขึน้แต่ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา หากราคาทองค าไม่สามารถยืน
เหนือ 1,849-1,860 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตวัลงเพื่อสรา้งฐานราคาต่อ และมีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมีแนวรบัโซน 1,823-1,806 
ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะน ากลยทุธ ์การขายอาจพิจารณาดบูรเิวณแนวตา้น 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านขึน้ไปใหช้ะลอการขายไปที่ 1,860 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ และรอราคาอ่อนตวัลงหากสามารถยืนเหนือ 1,823-1,806 ดอลลารต์่อออนซใ์นการเขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                    แนะน ำขำยท ำก ำไรระยะสั้นจำกกำรแกว่งตัว 
หลังจำกรำคำปรับตวัลงอำจมีแรงซือ้เข้ำมำพยุงบ้ำง รำคำยัง
มีโอกำสที่จะพยำยำมทรงตัวหรือฟ้ืนตัวขึ้นในช่วงสั้น โดย
ประเมินแนวต้ำน 1,849-1,860 ดอลลำรต์อ่ออนซ ์

 

11 ธันวำคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

11/12/2563 11:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.10 1,837.10 1.00 0.05 

Spot Silver ($) 23.99 23.96 -0.03 -0.13 

เงนิบาท (฿/$) 30.07 30.01 -0.07 -0.22 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,100 26,150 50 0.19 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 50.34 50.34 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 90.78 90.65 -0.13 -0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2137 1.2156 0.00 0.16 

ทีม่ำ : Aspen 

 

 

 



 

 

 (+) ‘โลกร้อน-น ้ำท่วม’ วิกฤตใหม่ของโลก ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศและปัญหา “น า้ท่วม” ก าลงักลายเป็นวิกฤตในอนาคต นิกเคอิ
เอเชีย รายงานผลการวิจยัของ “สถาบนัทรพัยากรโลก” (WRI) โดยชีว้่าหลายประเทศทั่วโลกก าลงัจะตอ้งเผชิญกับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศและอทุกภยั โดยมลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจคาดว่าจะสงูถึง 17 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2030 หรือคิด
เป็น 12% ของจีดีพีโลกขณะนัน้ หากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศยงัคงด าเนินไปในระดบัปัจจบุนั หลายประเทศใน “เอเชีย” มีความเสี่ยงที่
จะไดร้บัความเสียหายจากน า้ท่วมสงูกวา่ภมูิภาคอื่น โดยคาดวา่มลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของเอเชียจะสงูถึง 8.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั หรอื
เกือบครึง่หนึ่งของความเสียหายทั่วโลก และในกรณีที่ยงัไม่มีมาตรการรบัมือที่มีประสิทธิภาพ 

 (-) เอฟดเีอมีมตใิช้วัคซีนโควิดของไฟเซอรไ์ด้ในกรณีฉุกเฉิน คณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรฐั(เอฟดีเอ) แนะน าการใช้
งานวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ของบรษัิทไฟเซอร ์ในกรณีฉกุเฉินเทา่นัน้ ที่ประชมุคณะที่ปรกึษาจากภายนอกของเอฟดีเอ มีมติ 17 ต่อ 4 เสียง และงด
ออกเสียง 1 เสยีง วา่วคัซีนปอ้งกนัเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ตน้ตอโรคโควิด-19 ซึ่งผลิตโดยบรษัิทไฟเซอรข์องสหรฐั รว่มกบับรษัิทไบออนเท็คของ
เยอรมนีมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการใชง้านกรณีฉกุเฉินเท่านัน้และใชใ้นผูใ้หญ่และผูม้ีอายไุม่ต ่ากว่า 16 ปี ความเคลื่อนไหวนี ้เกิดขึน้
ท่ามกลางค าถามมากมายเก่ียวกบัวคัซีนตวันี ้หลงัจากสหราชอาณาจกัรเป็นประเทศแรกของโลกซึ่งเริ่มแจกจ่ายวคัซีนของไฟเซอร/์ไบออนเท็คให้แก่
ประชาชน ตัง้แต่วนัองัคารที่ผ่านมา และต่อมามีรายงานการเกิดผลขา้งเคียงกบัผูเ้ขา้รบัวคัซีนอย่างนอ้ย 2 คน ที่มีโรคประจ าตวัคือภูมิแพ ้จนมีการ
ออกค าเตือนใหผู้ป่้วยโรคนีเ้ลื่อนก าหนดการเขา้รบัวคัซีนออกไป อย่างไรก็ตาม คณะท างานของเอฟดีเอยงัไม่ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการแนะน าหญิงมีครรภ ์
ในการเขา้รบัวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ของไฟเซอรแ์ละไบออนเท็ค โดยระบวุ่ายงัไม่มีขอ้มลูเพียงพอ ดา้นไฟเซอร ์ยงัไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ
เก่ียวกบัเรือ่งนี ้ในสปัดาหห์นา้คณะท างานของเอฟดีเอจะพิจารณาวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยบรษัิทโมเดอรน์า ตามดว้ยวคัซีนของจอหน์สนั
แอนดจ์อหน์สนั (เจแอนดเ์จ) ที่บริษัทยืนยันว่า สามารถฉีดเพียงโดสเดียวได ้และวคัซีนซึ่งผลิตโดยสหราชอาณาจักร คือบริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ 
รว่มกบัมหาวิทยาลยัออกซฟอรด์ 

 (-) โมเดอรน์ำเร่ิมวจิยัวัคซนีโควดิในกลุ่มเดก็วัยรุ่น โมเดอรน์า อิงค ์เปิดเผยในวนัพฤหสับดี(10ธ.ค.)ว่า บรษัิทไดเ้ริ่มฉีดวคัซีนใหก้บัเด็กวยัรุน่กลุ่ม
แรกที่เขา้รว่มการทดลองวคัซีนตา้นโควิด-19 ในการวิจยัระยะที่ 2/3 ส าหรบัใชใ้นเด็กวยัรุน่อายตุัง้แต่ 12 ปี และไม่เกิน 18 ปี โมเดอรน์าท าการศกึษา
ดงักล่าวรว่มกบัหน่วยงานวิจยัและพฒันาขัน้สงูดา้นชีวการแพทยข์องสหรฐัอเมริกา (บีเออารด์ีเอ) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูจากกลุ่ มเด็กวยัรุน่
ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิปีหนา้ ซึ่งจะสนบัสนนุการฉีดวคัซีน mRNA-1273 ใหก้บัเด็กนกัเรยีนก่อนเปิดปีการศกึษา 2564 “ภายในเดือนก.ย. 2564 เด็กๆ จะ
สามารถกลบัไปโรงเรยีนไดต้ามปกติ ซึ่งส  าคญัมากในแง่ของความเท่าเทียม ตลอดจนการพฒันาของเด็ก การศึกษา สขุภาพจิต และอีกมากมาย นั่น
คือแผนการของเราส าหรบัเดก็วยัรุน่” นายสเตฟาน แบนเซิล ซีอีโอของโมเดอรน์า กลา่ว การเปิดเผยของโมเดอรน์าในวนันีม้ีขึน้ในขณะที่สหรฐัเตรยีมที่
จะเริม่ฉีดวคัซีนโควิด-19 จากทัง้โมเดอรน์า และบรษัิทคูแ่ข่งอย่างไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค ใหก้บัผูใ้หญ่ หากไดร้บัไฟเขียวจาก เอฟดีเอ 

 (-) "มำรก์ ซัคเคอรเ์บิรก์" ซีอีโอเฟซบุ๊กยันฉีดวัคซีนต้ำนโควิด แต่ไม่บังคับพนง.  นายมารก์ ซคัเคอรเ์บิรก์ ซีอีโอของเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า เขาจะ
เขา้รบัการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 แตอ่าจจะไมก่ าหนดใหพ้นกังานของเฟซบุ๊กตอ้งฉีดวคัซีนดงักลา่ว โฆษกของเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า นายซคัเคอรเ์บิรก์
ไดป้ระกาศความตัง้ใจที่จะเขา้รบัการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ในระหว่างที่เขาเขา้รว่มการประชมุถาม-ตอบกบัพนกังานของเฟซบุ๊กในวนัพฤหสับดี 
(10 ธ.ค.) ทัง้นี ้บริษัทต่างๆ ในสหรฐัสามารถก าหนดใหพ้นกังานตอ้งฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด -19 ยกเวน้ในกรณีที่เก่ียวกับความเช่ือทางศาสนาและ
ความพิการของรา่งกาย โฆษกของเฟซบุ๊กระบใุนอีเมลว่า ไม่ว่าจะมีวคัซีนตา้นโรคโควิด -19 เพียงพอส าหรบัการฉีดใหก้บัประชาชนสหรฐัในวงกวา้ง
เมื่อใดนัน้ พนกังานของเฟซบุ๊กก็จะยงัคงสามารถท างานจากที่บา้นไดไ้ปจนถึงเดือนก.ค. 2564 ซึ่งบรษัิทเช่ือว่าจะมีวคัซีนดงักล่าวพรอ้มส าหรบัการฉีด
ใหก้บัชาวสหรฐัจ านวนมากเมื่อถึงเวลานัน้ และเมื่อพนกังานกลบัเขา้ท างานในส านกังาน เฟซบุ๊กก็จะยงัคงใชม้าตรการป้องกนัล่วงหนา้นอกเหนือจาก
การฉีดวคัซีน 
 

 
  ทีม่ำ: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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.   0.2%** 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ย.   0.2%** 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   853K** 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 ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

