
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,823 1,806 1,789 

1,849 1,860 1,875 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดดิ่งลงถึง 30.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัได้รับแรงกดดนัอย่างหนกัจากข่าวความคืบหน้าของวคัซีนต้าน COVID-19 หลงัจาก

วานนีอ้งักฤษได้เร่ิมโครงการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ครัง้ใหญ่ให้แก่ประชาชนวานนี ้โดยเร่ิมจากกลุ่มผู้สงูอาย ุและบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งการฉีดวคัซีนดงักล่าวได้ช่วยให้นกัลงทนุคลาย

ความกงัวลเก่ียวกบัจํานวนผู้ติดเชือ้ที่เพิ่มสงูขึน้ในประเทศตา่งๆ ขณะท่ีเกิดแรงขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเช่นกนั  จนหนนุให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรพุ่งสงูขึน้ซึง่เป็นปัจจยักดดนั

ทองคําในฐานะสินทรัยพย์ท่ีไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิ่มเติม  ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์แข็งคา่ขึน้  หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาดีเกินคาด  อาทิ  ตวัเลข

การเปิดรับสมคัรงาน ซึง่เป็นมาตรวดัอปุสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่มขึน้ระดบั 6.65 ล้านตําแหน่งในเดือนต.ค.และสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งที่พุ่งขึน้เกินคาดถงึ 1.1% ในเดือนต.ค.  นอกจากนีย้งั

มีแรงซือ้คืนดอลลาร์ จากความวิตกเก่ียวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรัฐที่อาจเผชิญกบัความลา่ช้าและไมแ่น่นอน  หลงัจากสมาชิกสภาคองเกรสยงัมีความเห็นแตกตา่ง

กนัเก่ียวกบัการจดัสรรเงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถ่ินในรัฐตา่งๆ โดยพรรคเดโมแครตต้องการให้มีการจดัสรรเงินสนบัสนนุดงักลา่ว แตพ่รรครีพบัลิกนัแสดงทา่ทีคดัค้าน  ปัจจยัที่กลา่วมาอยูเ่บือ้งหลงั

การเทขายทองคํา  และทําให้ราคาทองคําร่วงลงแรงจนแตะระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,826.15  ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหวา่งวนั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีจ้บัตา

ผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป(ECB) รวมถงึการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1870.79 1826.15 1870.10 1839.30 -30.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,829.76 23.86 91.14 

MA 50 Days 1,875.87 24.13 92.66 

MA 200 Days 1,808.05 20.80 95.71 

RSI 9 Days 48.30 49.80 34.69 

RSI 14 Days 46.77 49.29 34.98 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,179.78 0.00 

ishare 17,145.29 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9270 0.6138 -0.1662 
10 วนั 0.9493 0.5447 0.8124 
20 วนั 0.9236 -0.6276 -0.2445 
50 วนั 0.7429 -0.6720 -0.5310 
100 วนั 0.7763 -0.2440 -0.1855 
200 วนั 0.9496 0.6134 0.8281 

 

 

10 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนาํ                 ระยะสั ้นหากราคาทดสอบแนวต้าน 1,849 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทํา

กําไร แต่ถ้าผ่านได้ให้รอขายบริเวณ 1,860 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์  อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่าน ประเมินแนวรับที่  1,826-

1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลงัจากราคาทิง้ตวัลง  หากราคาทองคํายืนเหนือ 1,826-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ราคาทองคํา

จะปรับตวัขึน้ไปในบริเวณ 1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ตามหากสามารถยืนเหนือแนวต้าน

แรกได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ท่ี 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์(แนวต้าน 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์หาก

ผ่านได้จะทําให้มมุมองเชิงลบลดลง) 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 105.07 จุด กังวลมาตรการกระตุ้นศก.ล่าช้า,หุ้นเทคโนฯร่วง  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(9 ธ.ค.) 

เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอาจเผชิญกบัความลา่ช้าและไม่แน่นอน นอกจากนี ้ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจาก

การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นเฟซบุ๊กท่ีด่ิงลงหลงัจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐย่ืนฟ้องเฟซบุ๊กในข้อหาผูกขาดตลาด  ดชันี

เฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 30,068.81 จดุ ลดลง 105.07 จดุ หรือ -0.35% ขณะท่ีดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,672.82 จดุ ลดลง 29.43 จดุ หรือ -0.79% 

สว่นดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,338.95 จดุ ลดลง 243.82 จดุ หรือ -1.94%        

• (+) แกนนําสว.สหรัฐคาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคืบหน้า 90% วันนี ้ นายโจ แมนชิน วฒิุสมาชิกสงักดัพรรคเดโมแครต กล่าวว่า เขาคาดหวงัว่า

สมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัจะสามารถเห็นพ้องกนัในวนันีเ้ก่ียวกบัรายละเอียดส่วนใหญ่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือเยียวยาผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   "ขณะนีส้มาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัต่างก็ต้องการบรรลขุ้อตกลง ซึง่เราคาดว่าร่างกฎหมายดงักล่าวจะ

แล้วเสร็จ 90% ในวนันี"้ นายแมนชินกลา่ว 

• (+) อังกฤษเตือนผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ควรเล่ียงวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์  สํานักงานบริการสขุภาพแห่งชาติขององักฤษ (NHS) เปิดเผยว่า ผู้ ท่ีมี

ประวติัเป็นโรคภมิูแพ้ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค หลงัจากมีรายงานว่ามีผู้ ท่ีเกิดอาการข้างเคียง หลงัได้รับวคัซีน

ดังกล่าว  ทัง้นี ้อังกฤษได้เร่ิมโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครัง้ใหญ่ให้แก่ประชาชนวานนี ้โดยเร่ิมจากกลุ่มผู้ สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์  

อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า พนักงาน 2 รายของ NHS มีอาการแพ้ หลงัจากได้รับวคัซีนดงักล่าว  "เจ้าหน้าท่ีขอแนะนําให้ผู้ ท่ีมีประวติัเป็นโรคภูมิแพ้ควร

หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนดังกล่าว หลังจากเกิดกรณีผู้ ท่ีมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ 2 รายเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนวานนี"้ นายสตีเฟน โพวิส 

ผู้ อํานวยการ NHS กลา่ว  นายโพวิสกลา่วเสริมวา่ ผู้ ท่ีมีอาการแพ้ทัง้สองรายเร่ิมมีอาการดีขึน้ในขณะนี ้

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึน้ 158,000 ตาํแหน่งในเดือนต.ค.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการ

เปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพ่ิมขึน้ 

158,000 ตําแหน่ง สูร่ะดบั 6.65 ล้านตําแหน่งในเดือนต.ค. 

• (-) บอนด์ยลีด์สหรัฐดดีตวั นักลงทุนขายพนัธบัตร หลังคืบหน้าวัคซีน,มาตรการกระตุ้นศก.  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึน้ใน

วนันี ้ขณะท่ีนักลงทนุพากันขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัมีความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 และแนวโน้มการออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ณ เวลา 23.30 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 0.941% ขณะที่อตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึน้สูร่ะดบั 1.686%  ราคาพนัธบตัร และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัข้ามกนั  

• (-) สหรัฐเผยสตอ็กสินค้าคงคลังภาคค้าส่งพุ่งขึน้ 1.1% ในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งพุ่งขึน้ 1.1% 

ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.9% ในเดือนก.ย.  เม่ือเทียบรายปี สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่ร่วงลง 2.2% ในเดือนต.ค.  

• (-) ดอลล์แข็งค่า นลท.ซือ้สกุลเงินปลอดภัยหลังวิตกผลกระทบโควิด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(9 ธ.ค.) เน่ืองจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ทําให้นกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์ซึง่เป็นสกลุเงินที่

ปลอดภัย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างอังกฤษ และสหภาพยุโรป (EU)  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของ

ดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.15% สู่ระดบั 91.0892  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 104.22 เยน 

จากระดบั 104.18 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.8898 ฟรังก์ จากระดบั 0.8893 ฟรังก์ แต่เม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์

สหรัฐทรงตวัท่ีระดบั 1.2819 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.2073 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2103 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน

ปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่ระดบั 1.3394 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3352 ดอลลาร์ 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐผ่านร่างกม.งบประมาณช่ัวคราว ช่วยหน่วยงานรัฐบาลเล่ียงชัตดาวน์ 1 สัปดาห์  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนน

เสียง 343 ตอ่ 67 เสียง ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวเพ่ือหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล (ชตัดาวน์) เป็นเวลา 1 สปัดาห์ โดยการผ่านร่าง

กฎหมายดงักล่าวจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลมีงบประมาณในการดําเนินงานต่อไปได้จนถึงวนัท่ี 18 ธ.ค.นี ้และยงัช่วยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี

เวลามากขึน้ในการเจรจาข้อตกลงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

 

 

                         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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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.   
0.1% 0.0% 

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

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
723K 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 

 
 

 


