
  

                        หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 

1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดย

ประเมินแนวรับอยู่ที*  1,850-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน

เหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ยังมีโอกาสที*จะราคาดีดตัวขึ 2นอีกครั2ง 

 

08 ธันวาคม 2563 

สรุป ความกังวลหลังยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 ยังคงปรับตวัเพิ�มขึ �น ทําให้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก รองลงมาคืออินเดีย ขณะที�แนวโน้ม
ประเทศที�มีจํานวนผู้ติดเชื �อมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เม็กซิโก เยอรมนี โปแลนด์ และอิหร่าน การ
ระบาดของไวรัสที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ �นเมื�ออุณหภูมิลดตํ�าลง อาจนําไปสู่มาตรการเว้นระยะหว่างทางสังคงที�เข้มงวดมากขึ �น จนส่งผลลบต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระว่างสหรัฐ-จีนเพิ�มขึ �น เมื�อกระทรวงการคลังสหรัฐได้ตดัสินใจควํ�าบาตรเจ้าหน้าที�จีน 14 ราย สะท้อนความสมัพนัธ์
ระหวา่งสหรัฐและจีนถดถอยลง แนวโน้มดงักล่าว สร้างแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยงจนกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั สถานการณ์
ดงักล่าวได้สร้างแรงซื �อพยุงราคาทองคําไว้ จึงแนะนําเข้าซื �อหากสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,850-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่หากหลุดจากแนวรับ 1,829 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อาจชะลอการเข้าซื �อออกไป และเมื�อราคาทองคําขยบัขึ �นทดสอบแนวต้าน 1,878-1,887 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะนํานกัลงทนุที�มีทองคําในมือให้
พิจารณาขายทองคําออกมาหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 
 
 
ตารางที* 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

8/12/2563 15:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.40 1,865.81 5.41 0.29 

Spot Silver ($) 24.48 24.63 0.15 0.61 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.11 -0.05 -0.15 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,600 350.00 1.33 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.79 48.38 -0.41 -0.84 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.86 90.94 0.08 0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2107  1.2112  0.0005  0.0400  

  ที*มา : Aspen 

ที*มา : Aspen 

 

 1,846  1,829  1,815 

 1,878  1,887  1,899 

 

 



 

 

• (+) ปอนด์ยดึมั*นในความหวังบรรลุข้อตกลงการค้าเบร็กซิทที*บรัสเซลส์  ในวนันี �ปอนด์ยึดมั�นในความหวงัการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีบอริส 
จอห์นสันของอังกฤษและนางอวัร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ในการกอบกู้ ข้อตกลงการค้าเบร็กซิท ขณะที�ความวิตก
เกี�ยวกบัยอดผู้ตดิโควดิ-19 ที�พุ่งขึ �น ยบัยั �งการร่วงลงของดอลลาร์  ปอนด์ฟื�นตวัจากการร่วงลงอย่างหนกัส่วนใหญ่ของเมื�อวานนี � หลงัประกาศการประชุม
ในกรุงบรัสเซลส์ และในช่วงท้ายที�ตลาดเอเชียอยู่ที� 1.3350 ดอลลาร์ ซึ�งอยู่เหนือระดบัตํ�าสุดของเมื�อวานนี �ที� 1.3225 ดอลลาร์ แม้ว่าปอนด์อ่อนค่าลง
เล็กน้อยระหว่างวนั สกุลเงินหลกัอื�นๆทรงตวัในวงกว้าง  "คาดว่านายกฯบอริสจะไม่ไปบรัสเซลส์โดยกลับมามือเปล่าโดยไร้ข้อตกลง" นกัวิเคราะห์กล่าว  
การประชมุแบบพบกนัเป็นความพยายามขั �นสดุท้ายก่อนที�สิทธิพิเศษทางการค้าขององักฤษกบัสหภาพยโุรป (EU) จะหมดอายุลงในช่วงสิ �นเดือน และการ
ซื �อขายตราสารอนพุนัธ์บง่ชี �วา่ นกัลงทนุคาดถงึการปรับตวัผนัผวนของสกลุเงิน  

• (+) หุ้นจีนปรับลงต่อเนื*องขณะความตึงเครียดจีน-สหรัฐถ่วงตลาด    หุ้นจีนปิดร่วงลงเป็นวนัที� 2 ติดต่อกนัในวนันี � ขณะที�ความตงึเครียดจีน-สหรัฐ
ถ่วงตลาด โดยหุ้นกลุ่มการเงินและขนส่งนําการร่วงลง  ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดที� 3,410.18 ลบ 6.43 จุดหรือ -0.19% ดชันีหุ้นบลูชิพ CSI300 
ปิดที� 5,009.88 ลบ 12.36 จุดหรือ -0.25% ดชันีหุ้นกลุ่มการเงินและขนส่งของ CSI300 ต่างปิดปรับลง 0.7%  เมื�อวานนี �สหรัฐประกาศควํ�าบาตรทาง
การเงินและการเดินทางต่อเจ้าหน้าที�จีน 14 คนเกี�ยวกบับทบาทของพวกเขาในการที�จีนตดัสิทธิQสมาชิกสภานิติบญัญัติฝ่ายค้านที�มาจากการเลือกตั �งใน
ฮ่องกงในเดือนที�ผ่านมาประธานสภาธุรกิจสหรัฐ-จีนกล่าววา่ นายหวงั อี � รมว.ต่างประเทศจีนรับประกนัต่อผู้บริหารสหรัฐในการประชุมผ่านทางวิดีโอเมื�อ
วนัอาทติย์วา่ จีนยงัคงมุ่งมั�นในข้อตกลงการค้าระยะที� 1 กบัสหรัฐ   

• (-) เยอรมนีเตรียมคุมเข้มล็อคดาวน์ขณะอัตราการระบาดของโควิด-19 ยังคงสูง  เยอรมนีพิจารณาออกมาตรการที�เข้มงวดขึ �นเพื�อควบคมุการ
ระบาดของโควดิ-19 หลงัการปิดเมืองแบบผ่อนปรนไม่อาจลดอตัราการระบาดสู่ระดบัที�จดัการได้ แหล่งข่าวระบุว่า เมื�อวานนี �นายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์
เคิลของเยอรมนีกล่าวต่อสมาชิกสภานิติบญัญัติในการประชุมสภา CDU-CSU ว่า การปิดเมืองบางส่วนในปัจจุบนัไม่เพียงพอ และจําเป็นต้องทบทวน
ร่วมกบัผู้ นํา 16 รัฐของประเทศ   

• (-) สภาผู้แทนฯสหรัฐเตรียมโหวตร่างกม.งบประมาณชั*วคราวพรุ่งนี 2หวังเลี*ยงชัตดาวน์  นายสเตนี โฮเยอร์ ผู้ นําเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฏร
สหรัฐเปิดเผยว่า สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะโหวตร่างกฎหมายงบประมาณชั�วคราวเพื�อหลีกเลี�ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล (ชัตดาวน์) เป็นเวลา 1 
สปัดาห์ในวนัพรุ่งนี � (9 ธ.ค.) และเพื�อให้เวลาแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากขึ �นในการเจรจาข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  นายโฮเยอร์ได้ทวีตข้อความเมื�อวนัจนัทร์วา่ "ผมรู้สึกผิดหวงัที�เรายงัไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี�ยวกบัการ
จดัสรรงบประมาณสําหรับรัฐบาลสหรัฐ โดยสภาผู้แทนราษฎรจะโหวตร่างกฎหมายงบประมาณชั�วคราวเพื�อหลีกเลี�ยงการชัตดาวน์เป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
และเพื�อให้หน่วยงานของรัฐบาลยงัคงดําเนินการต่อไปได้ ในขณะที�การเจรจาก็จะยงัคงดําเนินไปอย่างต่อเนื�อง"  ปัจจุบนัการจดัสรรเงินให้กบัหน่วยงาน
ของรัฐบาลกลางสหรัฐจะหมดอายลุงในวนัศกุร์ที�จะถงึนี � ขณะที�นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายมิตช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้าง
มากในวฒุิสภาสหรัฐกล่าวเมื�อไม่นานมานี �ว่า ทั �งสองต้องการที�จะให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมอยู่ในร่าง
กฎหมายจดัสรรงบประมาณให้กบัรัฐบาลกลาง ซึ�งจะทําให้หน่วยงานของรัฐบาลยงัคงเปิดดําเนินการได้ตอ่ไป ในขณะที�รัฐบาลกําลงัหาทางช่วยเหลือภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจที�ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควดิ-19 

• (-) FDA อาจไฟเขียวสัปดาห์นี 2ให้ใช้วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์เป็นกรณีฉุกเฉิน  คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) อาจอนมุตัิให้มี
การใช้วคัซีนต้านโรคโควดิ-19 ในช่วงปลายสปัดาห์นี � ซึ�งถือเป็นความเคลื�อนไหวครั �งสําคญัท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที�
เจ้าหน้าที�สาธารณสขุระบวุา่ สหรัฐอาจเผชิญกบัวกิฤตด้านสาธารณสขุครั �งเลวร้ายที�สดุในประวตัศิาสตร์ในช่วงฤดหูนาวนี �  ทั �งนี � FDA มีกําหนดจดัประชุม
คณะกรรมการที�ปรึกษาด้านวคัซีนและยาชีววตัถุที�เกี�ยวข้อง (VRBPAC) ในวนัพฤหสับดีที� 10 ธ.ค. นี � เพื�อทบทวนเกี�ยวกบัวคัซีนโควิด-19 จากบริษัทไฟ
เซอร์ของสหรัฐและบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี ก่อนที�จะอนมุตัิให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน  "หากคณะกรรมการ FDA ตดัสินใจอนมุตัิให้ใช้วคัซีนเป็นกรณี
ฉกุเฉินในวนัที�มีการลงมต ิเราอาจได้เหน็การฉีดวคัซีนทั�วประเทศเร็วสุดในวนัศกุร์ที� 11 ธ.ค.นี �" นายเจมส์ ฮิลเดรธ คณะกรรมการ VRBPAC ให้สมัภาษณ์
ในรายการ Weekend Today ทางสถานีโทรทศัน์ NBC   ทั �งนี � การอนมุตัิให้ใช้วคัซีนเป็นกรณีฉุกเฉินนั �น หมายความว่า FDA จะอนญุาตให้ประชาชนใน
วยัผู้ ใหญ่เข้ารับการฉีดวคัซีนเป็นบางส่วนก่อน เนื�องจากขณะนี � FDA ยงัคงประเมินข้อมลูอยู่  ซึ�งในกรณีนี �จะตา่งจากการอนมุตัิให้ฉีดวคัซีนได้โดยทั�วไป ที�
มกัใช้เวลานานหลายเดือน                                            ที*มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 04 ธันวาคม 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


