
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,846 1,829 1,815 

1,878 1,887 1,899 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 9.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากความหวงัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐ  ล่าสดุนายสตีเวน 
มนชูิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเผยว่า  เขาได้นําเสนอแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9.16 แสนล้านดอลลาร์ในระหว่างการการหารือกบันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จาก
พรรคเดโมแครต  ซึ�งในแผนดังกล่าวจะรวมเงินสําหรับช่วยเหลือมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ�นที�พรรคเดโมแครตให้ความสําคัญ  และการประกันภาระหนี �สินให้แก่ภาคธุรกิจ (business liability 
protections) ที�พรรครีพบัลิกนัให้ความสําคญั  ปัจจยัดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกนัความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงิน  จนส่งผลให้ราคาพุ่งขึ �นแตะระดับ
สงูสดุบริเวณ 1,875.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําปรับตวัขึ �นในกรอบจํากดั  เนื�องจากดอลลาร์ฟื�นตัวขึ �นจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์ท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกับ No-deal 
Brexit  ประกอบกบัการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัของสหรัฐยงัมีความไมแ่น่นอน  เนื�องจากนายมทิช์  แมคคอนเนล  ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒิุสภา  ไมเ่ห็นด้วยกบัการรวมเงิน
ช่วยเหลือมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ�นและการประกนัภาระหนี �สินให้แก่ภาคธุรกิจในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม ่ นอกจากนี �ทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ�มจากความคืบหน้าเกี�ยวกบัวคัซีนต้าน 
COVID-19  หลงัสํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA)ส่งสัญญาณ “อนุมตัิ” ให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์เป็นกรณีฉุกเฉิน (EUA)ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี �อีกด้วย   ด้านกองทุน SPDR ถือครอง
ทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง และ JOLTS Job Openings ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1875.09 1860.00 1860.40 1870.10 9.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,829.53 23.84 91.22 

MA 50 Days 1,877.77 24.14 92.71 

MA 200 Days 1,807.36 20.77 95.74 

RSI 9 Days 60.13 60.56 28.87 

RSI 14 Days 53.71 55.25 31.57 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,179.78 0.00 

ishare 17,145.29 92.53 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9459 0.7636 -0.5128 

10 วนั 0.9531 0.5603 0.7973 

20 วนั 0.9249 -0.6471 -0.2752 

50 วนั 0.7236 -0.6621 -0.5163 

100 วนั 0.7770 -0.2266 -0.1357 

200 วนั 0.9511 0.6232 0.8363 

 

 

09 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนํา                 เก็งกําไรระยะสั �น แม้ว่าราคาจะค่อยขยับขึ �นแต่แรง
ซื �อก็ไม่มาก หลังจากราคาปรับตัวขึ �นแรง แนะนําเปิดสถานะซื �อ
หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,850-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ให้
ทยอยขายทํากําไรหากราคายังไม่ยืนเหนือโซน 1,878-1,887 อล
ลาร์ต่อออนซ์ 
 

 

หลงัจากราคาทองคําปรับตวัขึ �นมาจนสร้างระดบัสงูสดุใหมจ่ากวนัก่อนหน้า แตมี่แรงขายกดดนัให้
ราคาออ่นตวัลงชว่งสั �น ๆ เบื �องต้นอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครั �งหากราคายงัไม่มีแรงซื �อ
มากพอ หรือ หากราคาไมผ่่านแนวต้านบริเวณ 1,878-1,887 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยประเมินแนว
รับที� 1,850-1,846 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) นายกฯอังกฤษกลับลํา เตรียมถก EU พรุ่งนี � หวังผ่าทางตันเจรจาการค้า  แถลงการณ์จากบ้านพกันายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่า นายบอริส 
จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ในวันพรุ่งนี � เพื�อจัดการเจรจากับนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึ�งเป็นองค์กรบริหารของ EU  ท่าทีดงักล่าวของนายจอห์นสนั สวนทางกบัสิ�งที�เขากล่าวก่อนหน้านี �ว่า องักฤษพร้อมที�จะยุติ
การเจรจาการค้ากบั EU โดยองักฤษจะแยกตวัออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) 

• (+) สหรัฐเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานเพิ@มขึ �นน้อยกว่าคาดในไตรมาส 3  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันี �ว่า ประสิทธิภาพในการ
ผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ�มขึ �น 4.6% ในไตรมาส 3 แตตํ่�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 4.9% หลงัจากพุ่งขึ �น 10.6% ในไตรมาส 
2 

• (-) อ็อกซ์ฟอร์ดเผยผลทดลองชี �วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้ประสิทธิภาพ 70.4%  มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดเปิดเผยในวนันี �ว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการทดลองระยะที� 3 พบว่า วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที�ทางมหาวิทยาลัยทําการพัฒนาร่วมกบับริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ให้ประสิทธิภาพเฉลี�ย 
70.4%  ทั �งนี � ผลการทดลองดงักล่าว ซึ�งมีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ The Lancet ระบวุา่ วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพ 62% สําหรับอาสาสมคัร
ที�ได้รับการฉีดวคัซีน 2 ครั �งๆละ 1 โดส และจะมีประสิทธิภาพ 90% สําหรับผู้ ที�ได้รับวคัซีนครั �งแรกครึ�งโดส และครั �งที� 2 จํานวน 1 โดส   

• (-) ซีอีโอไฟเซอร์คาด FDA ไฟเขียววัคซีนต้านโควิดของบริษัท  นพ.อลัเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ กล่าวว่า เขา
คาดวา่คณะกรรมการที�ปรึกษาของสํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) จะให้การอนมุตัิต่อวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัท ทั �งนี � คณะกรรมการ
ดงักล่าว ซึ�งประกอบด้วยผู้ เชี�ยวชาญจากภายนอก จะหารือกันเกี�ยวกับการอนุมัติการฉีดวคัซีนของไฟเซอร์ให้แก่ผู้ ที�มีอายุ 16 ปีขึ �นไป  "เรามีคําตอบ
สําหรับทกุคําถามที�พวกเขาจะถาม และผมคิดว่าพวกเขาจะลงมติเห็นชอบต่อวคัซีนของเรา เนื�องจากเรามีข้อมลูที�จะสร้างความมั�นใจได้" นพ.เบอร์ลา
กล่าว 

• (-) FDA ส่งสัญญาณไฟเขียววัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์  สํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เปิดเผยในวนันี �ว่า ข้อมลูจากการทดลองวคัซีนต้าน
ไวรัสโควดิ-19 ของไฟเซอร์ อิงค์ ไม่ได้สร้างความกงัวลเกี�ยวกบัความปลอดภยั  ทั �งนี � เอกสารที�มีการเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ FDA ในวนันี � ระบุว่า ข้อมลูการ
ทดลองวคัซีนของทางบริษัทมีความสอดคล้องกบัข้อเสนอของ FDA ที�จะให้มีการอนมุตัิวคัซีนเป็นกรณีฉุกเฉิน (EUA)  "FDA ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทาง
บริษัทได้ให้ข้อมลูอย่างเพียงพอที�จะสร้างความมั�นใจเกี�ยวกบัคณุภาพของวคัซีน และสอดคล้องกบัการอนมุตัิผลิตภณัฑ์ภายใต้ EUA" FDA ระบุ  FDA ยงั
เปิดเผยวา่ ข้อมลูระบุว่า วคัซีนของไฟเซอร์ให้ภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 หลงัจากที�มีการฉีดในเข็มแรก ก่อนที�จะมีการฉีดเข็มที� 2 ในอีก 3 สปัดาห์  ทั �งนี � 
FDA มีกําหนดจดัการประชมุคณะกรรมการที�ปรึกษาในวนัพฤหสับดีนี �เพื�อพิจารณาคณุสมบตัิของวคัซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์ ซึ�งหากคณะกรรมการ
เหน็พ้องให้การอนมุตัวิคัซีนดงักล่าว FDA ก็จะประกาศการอนมุตัอิย่างเป็นทางการหลงัจากนั �นเพียงไม่กี�วนั 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 104.09 จุด ข่าววัคซีนคืบหน้าหนุนแรงซื �อหุ้นสุขภาพ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (8 ธ.ค.) ขณะที�ดชันี 
S&P500 และ Nasdaq ปิดทํานิวไฮ โดยได้แรงหนนุจากคําสั�งซื �อหุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพ หลงัมีข่าวความคืบหน้าเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-
19 ขณะที�นักลงทุนยังคงจับตาการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั �งการโหวตร่างกฎหมายงบประมาณชั�วคราวเพื�อหลีกเลี�ยงการปิด
หน่วยงานของรัฐบาล (ชตัดาวน์)  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,173.88 จุด เพิ�มขึ �น 104.09 จุด หรือ +0.35% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 
3,702.25 จดุ เพิ�มขึ �น 10.29 จดุ หรือ +0.28% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 12,582.77 จดุ เพิ�มขึ �น 62.82 จดุ หรือ +0.50% 

• (-) ปอนด์อ่อนเทียบดอลล์ วติกอังกฤษเผชิญ no-deal Brexit  เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (8 ธ.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุกงัวลวา่ องักฤษอาจจะเผชิญกบัการแยกตวัออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) 
หลงัจากการเจรจาระหวา่งองักฤษและสหภาพยโุรป (EU) ยงัคงไม่มีความคืบหน้า  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบั
สกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.18% แตะที� 90.9495 เมื�อคืนนี � เงินปอนด์อ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.3352 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.3399 ดอลลาร์ ขณะที�ยโูรอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 1.2103 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2119 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 0.7405 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7429 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์แข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.18 เยน จากระดบั 103.97 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบ
กบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2819 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2795 ดอลลาร์แคนาดา 

 

 

                         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  54.4** 32.8 

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

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

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

 20.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย ไตรมาส 3/2020  -6.6%** -8.9% 

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.  -1.5%** -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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


