
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,823 1,806 1,789 

1,849 1,860 1,875 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 3.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหวา่งวนัราคาทองคําจะทะยานขึน้สู่ระดบัสงูสดุบริเวณ 1,849.91 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่า

ของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัการเปิดเผยวา่ตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ 853,000 รายซึง่มากกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดไว้  และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือน  เน่ืองจากการระบาด

ของCOVID-19 ระลอกใหม่ทําให้บางรัฐเพิ่ม “ข้อจํากดั” ทางธุรกิจมากขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นหลกัฐานบ่งชีเ้พ่ิมเติมว่าการขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่กําลงัทําร้ายเศรษฐกิจ  

ขณะท่ียโูรแข็งรับผลการประชุมธนาคารกลางยโุรป (ECB) ท่ีแม้จะมีมติคงอตัราดอกเบีย้ไว้ตามเดิม  แต่ ECB “เพิ่ม” วงเงินของโครงการซือ้สินทรัพย์ (PEPP) อีก 5 แสนล้านยโูร  สู่ระดบั 1.85 

ล้านล้านยโูร  และขยายระยะเวลาของโครงการไปอย่างน้อยจนถึงมี.ค. ปี 2022 ซึง่ทําให้ตลาดมีความหวงัว่าจะช่วยสนบัสนนุการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในยโูรโซนได้จึงเป็นปัจจยักดดนัดอลลาร์

เพิ่มเติม  ปัจจยัที่กลา่วมาหนนุให้ราคาทองคําปรับตวัสงูขึน้ในระหวา่งวนั  อยา่งไรก็ดี  เป็นอีกครัง้ท่ีราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเผชิญ

กบัแรงขายทา่มกลางข่าวความคืบหน้าเก่ียวกบัวคัซีนต้าน COVID-19  ลา่สดุคณะที่ปรึกษาของสํานกังานอาหารและยา (FDA) สหรัฐได้ลงมติด้วยเสียง 17-4 เพื่อสนบัสนนุให้ FDA อนมุตัิการใช้

วคัซีนต้าน COVID-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ในกรณีฉกุเฉินได้ ซึง่จะเปิดทางให้ FDA สามารถอนมุตัิให้มีการฉีดวคัซีนดงักลา่วทัว่สหรัฐได้ในเร็วๆ นี ้ จงึเป็นสาเหตหุลกัที่ทําให้ราคาทองคําร่วงลง

มาปิดตลาดในแดนลบ  ด้านกองทนุ SPDR ถือทองไมเ่ปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลติ (PPI)และคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1849.91 1828.30 1839.30 1836.10 -3.20 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,834.68 23.99 91.00 

MA 50 Days 1,874.63 24.14 92.60 

MA 200 Days 1,808.87 20.84 95.69 

RSI 9 Days 48.77 50.82 27.90 

RSI 14 Days 47.08 49.88 30.69 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,179.78 0.00 

ishare 17,145.29 -57.83 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9351 -0.5929 -0.2185 

10 วนั 0.9470 0.4097 0.8478 

20 วนั 0.9255 -0.6483 -0.1890 

50 วนั 0.7542 -0.7366 -0.5395 

100 วนั 0.7794 -0.2979 -0.2284 

200 วนั 0.9478 0.5866 0.8182 

 

 

11 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนาํ                 แนะนําขายทํากําไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว

ของราคา หลังจากราคาปรับตัวลงอาจมีแรงซือ้เข้ามาพยุง

บ้าง ราคายังมีโอกาสที่ จะพยายามทรงตัวหรือฟ้ืนตัวขึน้

ในช่วงสัน้ โดยประเมินแนวต้าน 1,849-1,860 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ราคาขยับขึน้แต่ก็มีแรงขายทํากําไรสลับออกมา หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ 

1,849-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีผลให้ราคาอาจปรับตวัลงเพ่ือสร้างฐานราคาต่อ และ

มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมีแนวรับโซน 1,823-1,806 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าเทยีบยโูร หลัง ECB ออกมาตรการกระตุ้นศก.รอบใหม่  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรเงินตรานิวยอร์กเม่ือ

คืนนี ้(10 ธ.ค.) ขณะท่ียูโรปรับตัวขึน้ หลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจครัง้ใหม่  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความ

เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.30% แตะท่ี 90.8197 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน

ที่ระดบั 104.18 เยน จากระดบั 104.22 เยน, ดอลลาร์อ่อนคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิสท่ีระดบั 0.8870 ฟรังก์ จากระดบั 0.8898 ฟรังก์ และดอลลาร์อ่อนค่า

เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาที่ระดบั 1.2744 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2819 ดอลลาร์แคนา  ส่วนสกลุเงินยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐท่ี

ระดบั 1.2133 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2073 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดบั 0.7527 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7436 ดอลลาร์สหรัฐ 

ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะท่ีระดบั 1.3290 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3394 ดอลลาร์ 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 69.55 จุด เหตุวติกข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐชะลอตวั  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(10 ธ.ค.) เน่ืองจากนกั

ลงทนุวิตกกบัตลาดแรงงานท่ีชะลอตวัของสหรัฐ หลงัการเปิดเผยตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานเพ่ิมขึน้ในสปัดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดดีดตวัขึน้

พ้นจุดต่ําสดุของวนั และดชันี Nasdaq ปิดในแดนบวกได้ หลงัจากนกัลงทนุมีความหวงัเก่ียวกับความคืบหน้าในการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สหรัฐรอบใหม่  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 29,999.26 จดุ ลดลง 69.55 จุด หรือ -0.23% และดชันี S&P500 ปิดที่ 3,668.10 จดุ ลดลง 4.72 

จดุ หรือ -0.13% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,405.81 จดุ เพ่ิมขึน้ 66.86 จดุ หรือ +0.54% 

• (+) สหรัฐถอดหุ้นบริษัทจีน 10 แห่งที่ถูกขึน้บัญชีดําออกจากดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์ก มีผล 21 ธ.ค.  บริษัท S&P Dow Jones Indices LLC ซึ่ง

เป็นผู้จดัทําดชันีตลาดหุ้นนิวยอร์ก ประกาศถอนหุ้นของบริษัทจีนจํานวน 10 แห่งออกจากการคํานวนในดชันีตลาดหุ้นสหรัฐทกุดชันี ซึง่จะมีผลตัง้แต่วนัท่ี 

21 ธ.ค.นีเ้ป็นต้นไป โดยบริษัทเหล่านีร้วมถึงบริษัทหางโจว ฮิควิชัน่ ดิจิทลั เทคโนโลยี และบริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง อินเตอร์เนชันแนล 

คอร์ป (SMIC) โดยการถอดถอนหุ้นของบริษัทเหล่านีเ้ป็นไปตามคําสัง่ของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ท่ีตดัสินใจขึน้บญัชีดําบริษัทท่ีถกู

ควบคมุหรือเป็นเจ้าของโดยกองทพัจีน 

• (+) สหรัฐยังวิกฤต โควิดคร่าชีวิตวันเดียวกว่า 3,000 ราย ทาํสถิติสูงสุดในโลก  ข้อมลูจากมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ เผยว่า สหรัฐมีผู้ เสียชีวิต

จากโควิด-19 ในรอบ 24 ชัว่โมง เพ่ิมขึน้ 3,054 ราย ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีตวัเลขผู้ เสียชีวิตรายวนัสงูกว่า 3,000 ราย  ตวัเลขดงักล่าวทําลายสถิติก่อนหน้านีท่ี้

จํานวน 2,769 รายเม่ือช่วงต้นเดือนพ.ค. สง่ผลให้สหรัฐทําสถิติมีผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 วนัเดียวสงูที่สดุในโลก   

• (-) สหรัฐเผยดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ย. 

หลงัจากทรงตวัในเดือนต.ค. โดยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึน้ในเดือนพ.ย. ได้แรงหนนุจากราคาห้องพกัโรงแรม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และเสือ้ผ้าท่ีพุ่งขึน้ แม้ราคา

สินค้าและบริการโดยรวมยงัซบเซา เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI ปรับตวั

ขึน้ 1.2% ในเดือนพ.ย. หลงัจากเพ่ิมขึน้ขึน้ 1.2% เช่นกนัในเดือนต.ค.  ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ ดชันี CPI เพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบ

รายเดือน และเพ่ิมขึน้ 1.1% เม่ือเทียบรายปี 

• (-) ที่ปรึกษา FDA โหวตสนับสนุนเปิดไฟเขียวใช้วัคซีนต้านโควดิของไฟเซอร์  คณะที่ปรึกษาของสํานกังานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้ลง

มติด้วยเสียงสว่นใหญ่เพ่ือสนบัสนนุให้ FDA อนมุติัการใช้วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ในกรณีฉกุเฉินได้ ซึง่จะเปิดทางให้ FDA สามารถ

อนมุติัให้มีการฉีดวคัซีนดงักลา่วทัว่สหรัฐได้ในเร็วๆ นี ้  

• (+/-) ECB มีมติคงดอกเบีย้-ขยายโครงการซือ้พันธบัตรในการประชุมวันนี ้ ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายและขยาย

โครงการซือ้พนัธบตัรในการประชมุวนันี ้ซึง่เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด ทา่มกลางการแพร่ระบาดระลอกใหมข่องไวรัสโควิด-19 ที่สง่ผลกระทบต่อ

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ  ทัง้นี ้ECB จดัการประชุมนโยบายการเงินในวนันี ้โดยท่ีประชุมมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย หรืออตัราดอกเบีย้รีไฟแนนซ์ท่ี

ระดบั 0% ซึ่งเป็นระดบัต่ําสดุเป็นประวติัการณ์ ขณะท่ีคงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีระดบั 0.25% และคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ 

ECB ที่ระดบั -0.50%  ขณะเดียวกนั ECB มีมติขยายวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) 

เพ่ิมอีก 5 แสนล้านยโูร เป็น 1.85 ล้านล้านยโูร รวมทัง้ขยายเวลาในการซือ้พนัธบตัรตามโครงการ PEPP จากเดิมท่ีกําหนดไว้ในเดือนมิ.ย.2564 ออกไป

จนถึงเดือนมี.ค.2565 หรือจนกระทัง่ ECB พิจารณาวา่วิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว   

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

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

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

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

 17.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   
55.0** 39.0 

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

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

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

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ย.   
-1.5%** -2.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนต.ค.   
1.1%** 0.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   
6.65M** 6.44M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
15.2M** -0.7M 

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

 20.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบ ี: คริสติน ลาการ์ด   
- - 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย.   
0.2%** 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ย.   
0.2%** 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
853K** 712K 

วนัศกุร์ที่ 11 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนพ.ย.   
0.2% 0.1% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
76.1 76.9 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 2.8% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 04  ธนัวาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


