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สรุป  ราคาทองค าแกว่งตวัสลบัขึน้ลงในกรอบ การรบีาวดข์องราคาถกูจ ากดั ซึ่งนอกจากจะถกูกดดนัจากข่าวบวกเก่ียวกบัวคัซีนตา้นโควิด -19 แลว้ หลงัจาก 
FDA อนมุตัิใชว้คัซีนตา้นโควิดของไฟเซอรแ์ละเตรยีมแจกจ่ายทั่วสหรฐั  ราคาทองค ายงัถกูกดดนัจากความไม่ชดัเจนในหลายประเด็น อาทิ 1) ประเด็นความ
คืบหนา้ Brexit ในดา้นการเจรจาการคา้ระหวา่งองักฤษ-อีย ูหลงัการเจรจาวานนี(้13 ธ.ค.)ยงัไม่สามารถตกลงกนัได ้ทัง้สองฝ่ายจงึ"ขยาย"เสน้ตายบรรลดุีลการ
คา้ออกไป แต่ยงัน่ากงัวลเพราะหากไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงก่อนวนัที่ 1 ม.ค.ปีหนา้อาจท าใหเ้กิด no-deal Brexit ได ้ 2) รอความคืบหนา้มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่ของสหรฐัหลงัจากพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตยงัไม่สามารถตกลงกนัได ้3) การประชมุธนาคารกลางต่างๆ ทัง้ FED, 
BoE และ BOJ ในสปัดาหนี์ ้คาดผลประชมุของ BoE และ BOJ น่าจะไมส่ง่ผลตอ่การเคลื่อนไหวของราคาทองค ามากนกั แตน่กัลงทนุรอจบัตาผลประชมุ FED 
ซึ่งจะมีการเปิดเผย Economic Projections และ Dot Plot ดว้ย และนกัลงทนุรอจบัตาแถลงการณข์องนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ว่าโทนที่มองต่อ
เศรษฐกิจสหรฐัจะเป็นอย่างไร เพราะวคัซีนคืบหนา้มากแลว้ เฟดจะยงัประเมินความเสี่ยงตอ่เศรษฐกิจและสง่สญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปหรอืไม ่ 
ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้แต่ไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์ท าใหม้ีแรงขายที่ชดัเจนขึน้ แต่หากวนันีร้าคา
ทองค าไมส่ามารถยืนเหนือ 1,823 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะเกิดแรงขายเพิ่ม โดยแนวรบัถดัไปจะอยู่ที่ 1,806 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ ทยอย
ขายในบรเิวณ 1,849-1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์ แลว้เขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไรหากราคาทองค ายืนเหนือแนวรบั 1,823-1,806 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                    เก็งก ำไรระยะส้ันตำมกรอบรำคำ แม้ว่ำรำคำจะ
ค่อยขยับขึน้ได้บ้ำงแต่แรงซือ้ไม่มำก แนะน ำทยอยขำยท ำก ำไรหำก
รำคำยังไม่ยนืเหนือโซน 1,849-1,860 ดอลลำรต์่อออนซ ์และเข้ำซือ้
คนืหำกรำคำยนืเหนือโซน 1,823-1,806 ดอลลำรต์่อออนซไ์ด้ 

 

14 ธันวำคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

14/12/2563 12:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.50 1,835.76 -1.74 -0.09 

Spot Silver ($) 23.93 23.90 -0.02 -0.13 

เงนิบาท (฿/$) 30.11 30.06 -0.05 -0.17 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,200 -50 -0.19 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 49.95 50.33 0.38 0.76 

ดชันดีอลลาร ์ 90.77 90.80 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.2110 1.2132 0.00 0.18 

ทีม่ำ : Aspen 

 

 

 



 

 

 (+) ผลส ำรวจชีพ้ษิโควดิส่งผลธุรกิจค้ำปลีก-ร้ำนอำหำรในสหรัฐปิดกิจกำรจ ำนวนมำก   ผลส ารวจซึ่งจดัท าโดย Coresight Research ระบวุ่า 
นบัตัง้แต่ตน้ปี 2563 จนถึงขณะนี ้มีรา้นคา้ปลีก 8,400 แห่งและรา้นอาหารกว่า 110,000 แห่งในสหรฐัตอ้งปิดตวัลง เพราะไดร้บัผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 โดยขณะนีม้ีผูเ้สียชีวิตในสหรฐัแลว้กว่า 298,000 ราย ผลส ารวจระบวุ่า รา้นคา้ปลีกในสหรฐัไดป้ระกาศปิดตวัลงแลว้ 8,400 
แหง่ในปีนี ้โดยบรษัิท Ascena Retail ไดปิ้ดสาขาสว่นใหญ่ของบรษัิทเกือบ 1,200 แหง่ ทัง้นี ้Coresight Research คาดการณว์า่ จ านวนรา้นคา้ปลีกที่
ปิดกิจการในปีนีจ้ะท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์โดยท าลายสถิติของปี 2562 ที่มีรา้นคา้ปลีกทัง้หมด 9,302 แห่งตอ้งปิดตวัลง  ส่วนธุรกิจรา้นอาหาร
ของสหรฐัก็ไดร้บัความเสียหายเช่นเดียวกนั โดยรายงานลา่สดุของสมาคมรา้นอาหารแห่งชาติของสหรฐัเปิดเผยว่า รา้นอาหารในสหรฐัประมาณ 17% 
หรอื 110,000 แหง่ไดปิ้ดตวัลงอย่างถาวรในปีนี ้และมีอีกหลายพนัแหง่อยู่ในภาวะที่ใกลจ้ะตอ้งปิดตวัลง 

 (-) ผอ.CDC ลงนำมอนุมัตฉีิดวัคซนีโควดิ 'ไฟเซอร'์ เป็นทำงกำร "ผอ.CDC" ลงนามอนมุตัิฉีดวคัซีนโควิด-19 "ไฟเซอร"์ อย่างเป็นทางการ ใหช้าว
อเมรกินัมั่นใจ นายโรเบิรต์ เรดฟิลดผ์ูอ้  านวยการศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคแหง่สหรฐั(CDC) ไดล้งนามอนมุตัิใหม้ีการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของ
บรษัิทไฟเซอร ์อิงคแ์ละบรษัิทไบโอเอ็นเทคใหก้บัชาวอเมรกินัอย่างเป็นทางการ โดยนายเรดฟิลดก์ล่าวว่า ในขัน้ตน้นัน้ การฉีดวคัซีนจะเริ่มด าเนินการ
ในวนันี ้นอกจากนี ้นายเรดฟิลดย์งัไดล้งนามในหลกัปฏิบตัิดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัโรค (Advisory Committee on Immunization Practices หรือ 
ACIP) เพื่อใหค้  าแนะน าในการใชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค ส าหรบัประชาชนที่มีอายตุัง้แต ่16 ปีขึน้ไป 

 (-) วัคซีนโควิดของไฟเซอรล์็อตแรกส่งถึงแคนำดำแล้ว เร่ิมฉีดให้ปชช.บำงส่วนวันนี้  นายจสัติน ทรูโด นายกรฐัมนตรีแคนาดาเปิดเผยว่า 
วคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ล็อตแรกของบริษัทไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค ไดส้่งมาถึงแคนาดาแลว้เมื่อวันอาทิตยท์ี่ผ่านมา และจะเริ่มฉีดใหก้ับชาว
แคนาดาบางสว่นในวนันี ้ "วคัซีนตา้นโควิด-19 ชดุแรกของไฟเซอร-์ไบโอเอ็นเทค ไดม้าถึงแคนาดาแลว้" นายทรูโดทวีตขอ้ความเหนือภาพของเครือ่งบิน
ที่ใชข้นส่งวคัซีนที่พฒันาร่วมกนัโดยไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค  วคัซีนล็อตแรกจ านวน 30,000 โดสจะกระจายไปยงัพืน้ที่ต่างๆ 14 แห่งของแคนาดา 
โดยจะฉีดใหก้บัผูท้ี่ความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ไวรสัที่สดุก่อน เช่น ผูส้งูอายใุนบา้นพกัคนชรา และบคุลากรสาธารณสขุ  การขนสง่วคัซีนเริม่จากเบลเยียม
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผลิตวคัซีนในวนัศกุรท์ี่ผ่านมา และเดินทางถึงเยอรมนีและสหรฐัก่อนจะแยกกนัและส่งไปยงัจดุฉีดวคัซีนในแคนาดา ส่วนในสหรฐันัน้ 
นายโรเบิรต์ เรดฟิลด ์ผูอ้  านวยการศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) ไดล้งนามอนมุตัิใหม้ีการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟ
เซอร ์อิงคแ์ละบรษัิทไบโอเอ็นเทคใหก้บัชาวอเมรกินัอย่างเป็นทางการ 

 (-) 'เยอรมนี' ส่ังลอ็กดำวนเ์ข้มข้ำมปีถงึ 10 ม.ค. 64  "นายกฯเยอรมนี" เพิ่มมาตรการ "ลอ็กดาวนเ์ขม้" สั่งงดสงัสรรคฉ์ลองปีใหม่ เริม่วนัที่ 16 ธ.ค. - 
10 ม.ค. คมุติดเชือ้เพิ่มโควิด-19  นายกรฐัมนตรอีงัแกลา แมรเ์คิล ของเยอรมนี แถลงในวานนีว้่า หลงัการประชมุรว่มกับผูน้  าจาก 16 รฐัทั่วประเทศว่า 
เธออยากใชม้าตรการควบคมุขัน้เบากวา่เพื่อยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควิด-19 แตเ่น่ืองจากการจบัจ่ายก่อนถึงช่วงเทศกาลครสิตม์าสท าใหก้ารพบปะ
ทางสงัคมเพิ่มสงูอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่ตอ้งออกมาตรการควบคมุเขม้งวดขึน้ ธุรกิจรา้นค้าที่ไม่จ  าเป็นถกูปิดระหว่างวนัที่ 16 ธ.ค.-10 
ม.ค.ปีหนา้สว่นธรุกิจรา้นคา้ที่จ  าเป็น เช่น ซเูปอรม์ารเ์ก็ต รา้นขายยา ธนาคารจะยงัเปิดได ้ขณะที่โรงเรยีนปิดการเรยีนการสอน สถานประกอบการตอ้ง
ปิดท าการหรือใหพ้นกังานท างานจากบา้นงดการรวมตวัสงัสรรคฉ์ลองปีใหม่  หา้มจ าหน่ายพลดุอกไมไ้ฟ หา้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลใ์นสถานที่
สาธารณะ ขอใหป้ระชาชนงดเวน้การเดินทางที่ไม่จ าเป็น ก าหนดเวลาเคอรฟิ์วในพืน้ที่ระบาดหนกัที่มีผูต้ิดเชือ้มากกว่า 200 คนต่อประชากร1 แสนคน
ในช่วง 7 วนั  เยอรมนีอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวนบ์างส่วนมานาน 6 สปัดาหแ์ลว้ โดยบารแ์ละรา้นอาหารถกูปิด ขณะที่ธุรกิจรา้นคา้ที่จ  าเป็นและ
โรงเรยีนยงัเปิดได ้

 (-) ‘บำหเ์รน’ อนุมัตวิัคซนีโควดิ ‘ซโินฟำรม์’ ของจนี "บาหเ์รน" อนมุตัิการขอขึน้ทะเบียนวคัซีนตา้นโควิด-19 ของ "ซิโนฟารม์" บรษัิทยาสญัชาติจีน
แลว้ พบผลทดลองมีประสิทธิสงู 99%  บลมูเบิรก์รายงานว่า บาหเ์รนไดอ้นมุตัิการขอขึน้ทะเบียนวคัซีนตา้นโควิด-19 ของบรษัิท ซิโนฟารม์ ซึ่งเกิดขึน้
หนึ่งสปัดาหห์ลงัจากที่สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(ยเูออี) ไดอ้นมุตัิการขึน้ทะเบียนวคัซีนตา้นไวรสัชนิดนีข้องจีน 
 

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

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท่ี์ 14 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   1.8% -0.4% 

วนัองัคารท่ี 15 ธ.ค. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนพ.ย.   2.6% 1.8% 

 09.00น. จีน ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   7.0% 6.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   5.1% 4.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนธ.ค.   6.9 6.3 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนพ.ย.   73.1 72.8 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 1.1% 

วนัพธุที่ 16 ธ.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.2 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   44.1 46.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   53.0 53.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   41.1 41.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   - 55.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   50.5 47.6 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนพ.ย.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   -0.2% 0.3% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.0 56.7 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนธ.ค.   55.9 58.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธรุกิจเดือนต.ค.   0.6% 0.7% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    88 90 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 ธ.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.1 26.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   780K 853K 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนพ.ย.   1.55M 1.54M 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนพ.ย.   1.53M 1.53M 

วนัศกุรท่ี์ 18 ธ.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ย.   -4.0% 1.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมั่นทางธรุกิจเยอรมนีจาก Ifo   90.2 90.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก CB   0.4% 0.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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