
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,823 1,806 1,789 

1,849 1,860 1,875 

สรุป ราคาทองคําวันศุกร์ที�ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ�มขึ �น 1.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ในระหว่างวันราคาพุ่งขึ �นทดสอบระดับสูงสุดที� 1,847.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุนจากความหวัง
เกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรัฐ  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําเผชิญกบัแรงขายทํากําไรในที�สดุ  เนื�องจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ยงัมี
ความไมแ่นนอนสงู  เพราะพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตยงัมีความเห็นขดัแย้งกนัเกี�ยวกบัขนาดของมาตรการดังกล่าว  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดันเพิ�มจากข่าวดีเกี�ยวกับ
วัคซีนต้าน COVID-19  ขณะที�ล่าสุด  องค์การอาหารและยา (FDA)ของสหรัฐ ได้ “อนุมัติ” วัคซีนต้าน COVID-19 ของ Pfizer-BioNTech สําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน (emergency use 
authorization -EUA)เป็นที�เรียบร้อยแล้ว  ขณะที�วคัซีนจะถกูจดัส่งไปถึงสถานที�ต่างๆ ในรัฐทั�วประเทศเกือบ 150 แห่ง ในช่วงเช้าวนัจนัทร์ที� 14 ธ.ค.นี �ตามเวลาสหรัฐ  สถานการณ์ดงักล่าวกระตุ้น
แรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ไมใ่ช่แค่นั �น  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ�มจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  ท่ามกลางการดิ�งลงของปอนด์  เนื�องจากความเสี�ยงของ No-
deal Brexit เพิ�มสงูขึ �นอยา่งมีนยัสําคญั  หลงันายบอริส จอห์นสนั นายกฯองักฤษ เผยเมื�อวันศุกร์ว่า มีแนวโน้มเป็นอย่างมากที�อังกฤษจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยโุรป  
ปัจจยัที�กล่าวกดดนัสกดัช่วงบวกของราคาทองคํา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -3.79 ตนั  สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ  แต่อาจต้องใช้การเคลื�อนไหว
ของตลาดหุ้นสหรัฐ  และการเคลื�อนไหวของดอลลาร์เพื�อชี �นําทิศทางการเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1847.62 1824.37 1836.10 1837.50 1.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,840.44 24.11 90.90 

MA 50 Days 1,873.05 24.13 92.55 

MA 200 Days 1,809.66 20.87 95.67 

RSI 9 Days 46.89 47.79 31.77 

RSI 14 Days 45.95 48.18 33.01 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,175.99 -3.79 

ishare 17,044.09 -43.37 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9789 -0.6334 -0.1368 

10 วนั 0.9335 0.3229 0.7906 

20 วนั 0.9194 -0.5642 -0.1041 

50 วนั 0.7677 -0.7425 -0.5468 

100 วนั 0.7860 -0.3174 -0.2587 

200 วนั 0.9465 0.5769 0.8098 

 

 

14 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนํา                 เก็งกําไรระยะสั �นตามกรอบราคา แม้ว่าราคา
จะค่อยขยับขึ �นได้บ้างแต่แรงซื �อไม่มาก แนะนําทยอยขาย
ทาํกําไรหากราคายังไม่ยืนเหนือโซน 1,849-1,860 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ และเข้าซื �อคืนหากราคายืนเหนือโซน 1,823-1,806 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 

 

ราคาฟื�นตวัขึ �นชว่งสั �นแตไ่มส่ามารถยืนเหนือโซน 1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทําให้มีแรงขาย
ที�ชดัเจนขึ �น แต่หากวนันี �ราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะ
เกิดแรงขายเพิ�ม โดยแนวรับถดัไปจะอยูท่ี� 1,806 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ;มขึ �นน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ย. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ขยบัขึ �นเพียง 0.1% ในเดือนพ.ย. 
ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นน้อยที�สุดนบัตั �งแต่เดือนเม.ย. หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนต.ค.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PPI ปรับตวัขึ �น 0.8% ในเดือนพ.ย. หลงัจาก
เพิ�มขึ �น 0.5% ในเดือนต.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี PPI จะปรับตวัขึ �น 0.2% ในเดือนพ.ย. เมื�อเทียบรายเดือน และเพิ�มขึ �น 0.8% เมื�อ
เทียบรายปี 

• (-) ดอลล์แข็งค่า นลท.ซื �อสกุลเงินปลอดภัยขณะวิตกแนวโน้มเศรษฐกิจ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (11 ธ.ค.) เนื�องจากความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ�มเติมในสหรัฐกระตุ้นให้นกัลงทนุเข้า
ซื �อดอลลาร์ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ปลอดภัย  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 
0.17% สู่ระดบั 90.9726  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.8894 ฟรังก์ จากระดบั 0.8870 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดบั 1.2771 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2744 ดอลลาร์แคนาดา แตด่อลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.00 
เยน จากระดบั 104.18 เยน ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2114 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2133 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลง
แตะที�ระดบั 1.3225 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3290 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 47.11 จุด นลท.รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเมื�อคืนนี � (11 ธ.ค.) 
ขณะที�ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง เนื�องจากความไม่แน่นอนเกี�ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐนั �น ยังคงส่งผล
กระทบต่อความเชื�อมั�นของนกัลงทุน  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,046.37 จุด เพิ�มขึ �น 47.11 จุด หรือ +0.16% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 
3,663.46 จดุ ลดลง 4.64 จดุ หรือ -0.13% และดชันี Nasdaq ปิดที� 12,377.87 จดุ ลดลง 27.94 จดุ หรือ -0.23% 

• (-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี �ความเชื;อมั;นผู้บริโภคสหรัฐสูงเกินคาดในเดือนธ.ค.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐดีดตวัสู่ระดบั 81.4 ในเดือนธ.ค. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 75.5 จากระดบั 76.9 ในเดือนพ.ย. 

• (-) หายนะ no-deal Brexit ใกล้เป็นจริง! ขณะเจรจาการค้าอังกฤษ VS อียูส่อล่ม  นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวในวนันี �ว่า มี
แนวโน้มเป็นอย่างมากที�องักฤษจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรป (EU) ซึ�งจะทําให้อังกฤษแยกตวัออกจาก EU โดยไม่มีการทํา
ข้อตกลง (no-deal Brexit) นายจอห์นสนักล่าววา่ ทั �งสองฝ่ายยงัคงมีความขดัแย้งกนัในประเดน็การประมง และการที� EU กําหนดข้อบงัคบัให้มีการลงโทษ
องักฤษ หากมีการละเมิดข้อตกลง   

• (-) สหรัฐเตรียมรับวัคซีนโควิด-19 ชุดแรก 14 ธ.ค. นี �  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค (Pfizer-BioNTech) ป้องกนัโรคติดเชื �อ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชุดแรก จะถูกจดัส่งถึงรัฐต่างๆ ของสหรัฐ เริ�มตั �งแต่วนัจนัทร์นี �เป็นต้นไป  กุสตาฟ เปอร์นา ประธานคณะเจ้าหน้าที�
ปฏิบตัิการประจําโครงการแผนปฏิบตัิการความเร็วสูง (Operation Warp Speed) ของรัฐบาลสหรัฐ เปิดเผยว่า บริษัทขนส่งยูพีเอส (UPS) และเฟดเอ็กซ์ 
(FedEx) จะจดัส่งวคัซีนไปยงัสถานที�ต่างๆ ในรัฐทั�วประเทศเกือบ 150 แห่ง  เปอร์นากล่าวว่า วคัซีนมีกําหนดส่งถึงที�หมายในช่วงเช้าวนัจนัทร์ที� 14 ธ.ค. 
เพื�อให้เจ้าหน้าที�สาธารณสขุเข้ารับการฉีดวคัซีนก่อน ก่อนที�พวกเขาจะเป็นฝ่ายฉีดให้แก่ประชาชน 

• (-) FDA อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์แล้ว เตรียมแจกจ่ายทั;วสหรัฐ สํานกังานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้อนมุตัิให้มีการใช้วคัซีน
ต้านโรคโควดิ-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์และบริษัทไบโอเอ็นเทคในกรณีฉุกเฉินแล้ว  นางเดนิส ฮินตนั หวัหน้านกัวิทยาศาสตร์ของ FDA ระบุในจดหมายที�
ส่งถึงไฟเซอร์ในวนัศกุร์ (11 ธ.ค.) ว่า เธอได้อนุมัติให้มีการใช้วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ในกรณีฉุกเฉินแล้ว  ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ทวีตวดีิโอระบวุา่เป็น "ปาฏิหาริย์ทางการแพทย์" 

• (+/-) ทรัมป์เซน็ต่ออายุกม.งบใช้จ่ายรัฐอีก 1 สัปดาห์ ขณะชาวมะกันรอมาตรการเยียวยา  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายเพื�อ
ต่ออายุงบประมาณรายจ่ายชั�วคราวของรัฐบาลกลางสหรัฐอีก 1 สปัดาห์ ขณะที�สภาคองเกรสกําลงัเร่งที�จะบรรลุข้อตกลงในการเยียวยาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากโรคโควดิ-19  วฒุสิภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนมุตัิกฎหมายงบประมาณชั�วคราวในสปัดาห์นี � ซึ�งกฎหมายงบประมาณชั�วคราวฉบบั
ปัจจุบนัจะสิ �นสุดลงในวนัเสาร์นี �ตามเวลาสหรัฐ หากไม่มีการต่ออายุงบประมาณดงักล่าว  ทั �งนี � กฎหมายงบประมาณชั�วคราวล่าสุดจะมีอายุถึงวนัที� 18 
ธ.ค.นี � ขณะที�บรรดาผู้ นําในสภาคองเกรสหวงัที�จะสามารถอนมุตัิกฎหมายงบประมาณประจําปี 2564 และมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
โรคโควดิ-19 ได้ก่อนถงึวนัครบกําหนดดงักล่าว 
 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

วนัองัคารที� 15 ธ.ค. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนพ.ย.   2.6% 1.8% 

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

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

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

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนพ.ย.   73.1 72.8 

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

วนัพธุที� 16 ธ.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.2 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   44.1 46.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   53.0 53.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   41.1 41.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   - 55.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   50.5 47.6 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนพ.ย.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย.   -0.2% 0.3% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.   56.0 56.7 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนธ.ค.   55.9 58.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดอืนต.ค.   0.6% 0.7% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยูอ่าศยัเดือนธ.ค.โดย NAHB    88 90 

วนัพฤหสับดทีี� 17 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 02.00น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.1 26.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   780K 853K 

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนพ.ย.   1.55M 1.54M 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการเริ�มสร้างบ้านเดือนพ.ย.   1.53M 1.53M 

วนัศกุร์ที� 18 ธ.ค. ไมร่ะบ ุ ญีปุ่ น มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

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

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเยอรมนีจาก Ifo   90.2 90.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก CB   0.4% 0.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 11  ธันวาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


