
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,846 1,829 1,815 

1,878 1,887 1,899 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �นอีก 21.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างการซื �อของวานนี �ทองคําจะร่วงแรงตามการดิ�งลงของเงินปอนด์  จากความวิตกเกี�ยวกับ No-deal Brexit  
หลงั Reuters รายงานว่า  การเจรจาเกี�ยวกบัข้อตกลงการค้าหลงัองักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) หยดุชะงกัลง  ปัจจยัดงักล่าวหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ �นแตะ 91.238 จนเป็น
ปัจจัยหลักที�กดดันให้ราคาทองคําดิ�งลงแตะระดับตํ�าสุดบริเวณ 1,823.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา  เพราะดอลลาร์ลดช่วงบวกลง  
ขณะที�นกัลงทนุเทขายดอลลาร์จากความวิตกเกี�ยวกบัจํานวนผู้ติดเชื �อและผู้ เสียชีวิตจาก COVID-19 ที�เพิ�มขึ �นต่อเนื�องในสหรัฐ รวมทั �งการใช้มาตรการเข้มงวดเพื�อควบคมุการระบาดในบางรัฐซึ�ง
อาจเป็นอปุสรรคต่อการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี �  ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัเพิ�มจากความพยายามผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐอีกด้วย  ประกอบกบั
ตลาดหุ้นสหรัฐแกว่งตวัในแดนลบ  ท่ามกลางความตึงเครียดจีน-สหรัฐระลอกใหม ่ หลงัวานนี �ทางการสหรัฐตดัสินใจควํ�าบาตรเจ้าหน้าที�จีน 14 ราย โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที�กลุ่มนี �มีบทบาทในการตดั
สิทธินกัการเมืองฝ่ายค้านในฮ่องกงไป 4 ราย  ปัจจยัดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  จนกระทั�งราคาทะลุผ่าน 1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์จึงเกิดแรงซื �อตามทางเทคนิค
เพิ�มเติม  ปัจจยัที�กล่าวมาหนนุให้ราคาทองคําพุ่งกว่า 40 ดอลลาร์ต่อออนซ์แตะระดบัสงูสดุบริเวณ  1,868.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -2.92 ตัน  สําหรับวันนี �
ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB, ประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานต่อหน่วย 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1868.16 1823.27 1838.50 1860.40 21.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,823.03 23.74 91.32 

MA 50 Days 1,878.05 24.11 92.77 

MA 200 Days 1,806.18 20.74 95.77 

RSI 9 Days 60.13 63.97 27.62 

RSI 14 Days 53.50 57.30 30.88 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,179.78 -2.92 

ishare 17,052.76 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8797 0.7183 0.5295 

10 วนั 0.9544 0.4804 0.7902 

20 วนั 0.9193 -0.7914 -0.3877 

50 วนั 0.7297 -0.7440 -0.5367 

100 วนั 0.7805 -0.2538 -0.0741 

200 วนั 0.9522 0.6158 0.8424 

 

 

08 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนํา                 หลังจากราคาขยับขึ �นแรงและมีแรงขายสลับ
เข้าไม่มาก แต่หากราคาปรับตัวขึ �นต่อไปเลย อาจต้อง
ระมัดระวังแรงทาํกําไรที"สลับเข้ามาเพิ"ม แนะนําซื �อขายทํา
กาํไรระยะสั �นจากการแกว่งตัวของราคา แม้ว่าแนวโน้มราคา
จะเป็นบวกเพิ"มขึ �นก็ตาม 

 

ราคาทองคํามีลักษณะการแกว่งตัวขึ �นในระยะสั �น หากราคาสามารถทรงตวัรักษาระดบัไว้ หรือ
สามารถยืนเหนือ 1,850-1,846 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจจะเกิดแรงซื �อเก็งกําไร ทําให้มีโอกาสดีด
ตวัขึ �นทดสอบโดยแนวต้านที� 1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคายืนเหนือแนวต้านดงักล่าว
ไมไ่ด้ราคามีโอกาสออ่นตวัลงอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) สหรัฐประกาศควํ"าบาตรเจ้าหน้าที"จีน 14 ราย อ้างประเด็นการเมืองฮ่องกง  เว็บไซต์กระทรวงการคลงัสหรัฐระบุว่า ทางการสหรัฐได้
ตดัสินใจควํ�าบาตรเจ้าหน้าที�จีน 14 รายในวนันี � โดยสหรัฐอ้างว่าเจ้าหน้าที�กลุ่มนี �มีบทบาทในการตดัสิทธินกัการเมืองฝ่ายค้านในฮ่องกงไป 4 ราย  
ข้อความบนเว็บไซต์ระบวุ่า บคุคลทั �ง 14 รายนี �เป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีนทั �งหมด  ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ �น หลงัจากที�จีนได้ออก
มาตรการเมื�อเดือนที�ผ่านมา กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฮ่องกงจะต้องเป็นผู้ ที�จงรักภกัดีต่อชาติ ซึ�งส่งผลให้สมาชิกสภาฝ่ายค้านลาออก
เป็นจํานวนมาก  มาตรการดงักล่าวของจีนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPCSC) เพื�อให้อํานาจรัฐบาลฮ่องกง
ขบัไล่สมาชิกสภานิติบญัญัติที�ไม่จงรักภกัดีต่อชาติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล ซึ�งถือเป็นความเคลื�อนไหวล่าสดุเพื�อควบคมุความขดัแย้ง
ในสภานิติบญัญัติ ซึ�งการออกมาตรการดงักล่าวส่งผลให้ส.ส.หลายคนของฮ่องกงที�ไม่เห็นด้วยตดัสินใจลาออกจากตําแหน่ง 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 148.47 จุด วิตกยอดโควิดพุ่งในสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (7 ธ.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุวิตก
กงัวลเกี�ยวกบัจํานวนผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ที�เพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องในสหรัฐ รวมทั �งการใช้มาตรการเข้มงวดเพื�อควบคมุการแพร่ระบาดในบางรัฐของ
สหรัฐ นอกจากนี � ดาวโจนส์ยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลงังาน อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดทํานิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากคํา
สั�งซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื�องจากนกัลงทนุมองว่าบริษัทเทคโนโลยีจะได้ประโยชน์จากคําสั�งให้ประชาชนอยู่บ้านเพื�อควบคมุการแพร่ระบาด  ดชันี
เฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,069.79 จดุ ลดลง 148.47 จดุ หรือ -0.49% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,691.96 จดุ ลดลง 7.16 จดุ หรือ -
0.19% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 12,519.95 จดุ เพิ�มขึ �น 55.72 จดุ หรือ +0.45% 

• (-) ปอนด์อ่อน กังวลเจรจาข้อตกลงหลัง Brexit ไม่คืบหน้า  เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (7 ธ.ค.) หลังจากนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ยงัไม่สามารถทําข้อตกลงการค้าหลงัองักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)  เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 
1.3399 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3442 ดอลลาร์ ขณะที�ยโูรอ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2119 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2136 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย
อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 0.7429 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7437 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 103.97 เยน 
จากระดับ 104.09 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดับ 0.8902 ฟรังก์ จากระดับ 0.8904 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา 
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดับ 1.2795 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2781 ดอลลาร์แคนาดา  ส่วนดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวัดความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ขยบัขึ �นเพียง 0.09% แตะที� 90.7893 เมื�อคืนนี � 

• (+/-) ผู้ นําอังกฤษ,ยุโรปเตรียมโทรคุยคืนนี � หวังเดินหน้าเจรจาข้อตกลงหลัง Brexit  สื�อท้องถิ�นรายงานว่า นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรี
องักฤษ และนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์เวลา 16.00 น. ของวันนี �ตามเวลา
องักฤษ หรือ 23.00 น. ตามเวลาไทย เพื�อเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าหลงัองักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit)  สํานกัข่าวบีบีซีรายงาน
ว่า การพดูคยุครั �งนี �สําคญัมาก เนื�องจากใกล้หมดเวลาที�ทั �งสองฝ่ายจะต้องบรรลขุ้อตกลงก่อนสิ �นสดุช่วงเวลาเปลี�ยนผ่านหลงัการถอนองักฤษออก
จากสหภาพยโุรปที�จะสิ �นสดุลงสิ �นปีนี �  รายงานข่าวระบวุ่า ผู้ นําทั �งสองจะประเมินว่าจะยงับรรลขุ้อตกลงการค้าหลงั Brexit ด้วยกนัได้หรือไม่ 

• (+/-) BIS เตือนการแข็งค่าของดอลลาร์จะทาํให้ประเทศกําลังพัฒนาเดือดร้อน  ธนาคารเพื�อการชําระหนี �ระหว่างประเทศ (BIS) ซึ�งถือเป็น
ธนาคารของธนาคารกลาง ได้ออกมาเตือนว่า การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจะเป็นปัจจยักดดันแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
กําลงัพฒันา เนื�องจากประเทศเหล่านี �มีหนี �สินสกลุเงินดอลลาร์จํานวนมาก  อตัราหนี �สินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐของตลาดเกิดใหม่เทียบกบัผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ได้ปรับตวัเพิ�มขึ �นเกือบแตะระดบั 10% แล้ว จากเพียง 3.5% สมยัวิกฤติการเงินโลกปี 2551  นกัวิจยัของ BIS พบว่า การที�
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �น 1% เมื�อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินนั �น จะทําให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศกําลงัพฒันาปรับตวัลดลง 0.3%  
BIS เปิดเผยว่า สิ�งนี �เคยปรากฏให้เห็นแล้วในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบแรก ซึ�งขณะนั �นดัชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ�มขึ �นเกือบ 10% 
ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี � จนส่งผลให้เกิดพนัธบตัรไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทําสถิติเป็นประวติัการณ์ 

 

 
                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 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. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนพ.ย.   102.6 104.0 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย ไตรมาส 3/2020   -8.9% -8.9% 

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

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

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค.   0.9% 0.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.30M 6.44M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -0.7M 

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

 20.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   723K 712K 

วนัศกุร์ที� 11 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI) เดือนพ.ย.   0.2% 0.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   0.1% 0.3% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   76.1 76.9 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 04  ธันวาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


