
  

                        หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,849-1,860 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง อาจมีแรงขายเข้ามากดดันราคาอีก

ครัง้ โดยคาดว่าราคาอาจอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,826-1,823 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่ งหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้ มี

โอกาสปรับตัวลดลงต่อ ประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,806 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

11 ธันวาคม 2563 
 

สรุป แม้ว่าองักฤษ และสหรัฐอนมุติัให้มีการฉีดวคัซีนต้านโรคโควิด-19  ซึ่งส่งผลให้นกัลงทนุขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัออกมา  แต่ สหรัฐกําลงั

เผชิญกบัการแพร่ระบาดระลอกใหม่ โดยข้อมลูจากมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ รายงานว่า สหรัฐมีผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 รายวนัสงูกว่า 3,000 ราย ขณะท่ี

นายโจ ไบเดน ว่าท่ีประธานาธิบดีสหรัฐ เตือนชาวอเมริกันว่า "สิ่งต่างๆ อาจเลวร้ายลงก่อนท่ีจะดีขึน้" แม้กําลงัจะมีวคัซีน แต่ยงัจะต้องใช้เวลาในการแจกจ่าย

วคัซีนไปทั่วประเทศ ขณะท่ีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึน้ ทําให้ทั่วโลกติดเชือ้ไวรัสโควิด-19  มากว่า 69 ล้านราย 

ประเด็นดงักล่าวสร้างแรงซือ้เข้าพยงุราคาทองคําไว้ เบือ้งต้นยงัเน้นการลงทนุระยะสัน้จากการแกว่งตวัของราคา โดยหากราคาปรับตวัขึน้ไม่สามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,849-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนําให้ขายทองคําออกมา และเม่ือราคาทองคําขยบัลงให้เข้าซือ้คืนหากราคายืนเหนือแนวรับโซน 1,823-1,806 

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/12/2563 15:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.10 1,832.47 -3.63 -0.20 

Spot Silver ($) 23.99 23.82 -0.17 -0.71 

เงนิบาท (฿/$) 30.07 30.08 0.01 0.03 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 26,100 26,150 50.00 0.19 

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 50.25 50.55 0.30 0.60 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.78 90.80 0.02 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.2137  1.2119  -0.0018  -0.1500  

  ที่มา : Aspen 

ที่มา : Aspen 
 

 1,823  1,806  1,789 

 1,849  1,860  1,885 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐลงดาบ "ไชน่า เทเลคอม" เร่ิมถอนใบอนุญาตทาํธุรกจิ ชีเ้ป็นภยัความม่ันคง  คณะกรรมการด้านการส่ือสารของรัฐบาลกลางสหรัฐ 

(FCC) ได้เร่ิมกระบวนการเพิกถอนใบอนญุาตในการดําเนินธรุกิจของบริษัทไชน่า เทเลคอมในสหรัฐแล้ว โดย FCC ดําเนินการดงักลา่วเพ่ือกวาดล้าง

บทบาทของจีนในการทําธุรกิจด้านการส่ือสารโทรคมนาคมของสหรัฐ  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานการเปิดเผยของนายเอจิต ไพ ประธาน FCC ระบุ

ว่า สํานกังานของรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งได้แนะนําให้เพิกถอนใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจของไชน่า เทเคคอม โดยระบุถึงความวิตกด้านความ

มัน่คงของชาติ  นายไพระบวุ่า มีความวิตกอย่างมากว่า ไชน่า เทเลคอมจะถกูบงัคบัให้ปฏิบตัิตามการเรียกร้องของรัฐบาลจีนในการขอข้อมลูต่างๆ 

รวมถึงการดกัฟังการส่ือสารในสหรัฐ  ทัง้นี ้ไชน่า เทเลคอม ซึง่เป็นบริษัทด้านการส่ือสารโทรคมนาคมรายใหญ่ท่ีสดุของจีน ได้รับใบอนญุาตในการ

ให้บริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคมในสหรัฐเป็นเวลาเกือบ 20 ปี  ในเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา กระทรวงยตุิธรรมสหรัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาล

กลางสหรัฐได้เรียกร้องให้ FCC ยกเลิกใบอนญุาตของไชน่า เทเลคอมในการดําเนินธุรกิจในสหรัฐ โดยระบวุ่า การดําเนินธุรกิจของไชน่า เทเลคอม 

ทําให้สหรัฐเผชิญความเส่ียงด้านความมั่นคงของชาติ  นอกจากนี ้เม่ือวานนี ้FCC ยังได้ปฏิเสธคําร้องของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลย่ีท่ีขอให้ FCC 

ทบทวนการตดัสินใจในการระบุว่า หวัเว่ยเป็นภัยต่อเครือข่ายส่ือสารและความมัน่คงของสหรัฐ  หัวเว่ยระบุในแถลงการณ์ว่า รู้สึกผิดหวงักับการ

ตดัสินใจของ FCC ท่ีสัง่ยกเลิกการใช้ผลิตภณัฑ์ของหวัเว่ยในเครือข่ายส่ือสารโทรคมนาคมของสหรัฐ โดยระบวุ่า การดําเนินการดงักล่าวจะทําให้

พลเมืองสหรัฐในพืน้ท่ีชนบทเผชิญความเส่ียงด้านการติดตอ่ส่ือสารท่ีจําเป็นและเช่ือถือได้ทา่มกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

• (+) เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 26.08 จุด วิตกพพิาทจีน-สหรัฐ,แนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงนิ  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบใน

วนันีเ้ป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกนัและปรับตวัลงในสปัดาห์นีม้ากท่ีสดุในรอบ 11 สปัดาห์ เน่ืองจากนกัลงทุนวิตกเก่ียวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน 

และแนวโน้มท่ีจีนจะคมุเข้มนโยบายการเงิน สง่ผลกระทบต่อความต้องการเส่ียง  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,347.19 

จดุ ลดลง 26.08 จดุ หรือ -0.77% 

• (+) นิกเกอิปิดลบ 103.72 จุด วิตกยอดติดโควิดเพิ่ม  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกบัจํานวนผู้ติด

เชือ้โควิด-19 ท่ีเพ่ิมขึน้ในญ่ีปุ่ น  สํานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดวันนีท่ี้ระดับ 26,652.52 จุด ลดลง 103.72 จุด หรือ -0.39%  หุ้นท่ี

ปรับตวัลงในวนันีนํ้าโดยกลุม่ขนสง่ทางทะเล รวมถงึกลุม่กระดาษและเย่ือกระดาษ ขณะท่ีหุ้นบวกนําโดยกลุม่ขนสง่ทางอากาศ และกลุม่อปุกรณ์การ

ขนสง่ 

• (-) แคนาดาจ่อรับมอบวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์จันทร์หน้า อนุมัติฉีดเป็นปท.ที่ 3 ของโลก  เจ้าหน้าท่ีของแคนาดาเปิดเผยว่า วคัซีนต้านโรค

โควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ล็อตแรกจํานวน 30,000 โดสจะถูกส่งถึงแคนาดาในเร็วๆ นี ้ซึง่จะทําให้ทางการแคนาดาสามารถเร่ิมรณรงค์ฉีด

วคัซีนต้านโรคโควิด-19 เพ่ือสกดักัน้การแพร่ระบาดรอบสอง  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เม่ือวนัพุธท่ีผ่านมา แคนาดานบัเป็นประเทศท่ี 3 ของ

โลกตอ่จากองักฤษและบาห์เรน ท่ีอนมุตัิการฉีดวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ให้กบัประชาชน  นายจสัติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาเปิดเผยวา่ นบัเป็น

ข่าวดีท่ีเราจะได้รับมอบวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ในเร็วๆ นี ้"แต่น่ีเป็นเพียงก้าวแรกของโครงการขนาดใหญ่ในช่วงฤดหูนาวท่ียาวนาน"  นายพลเดน่ี 

ฟอร์ติน ซึ่งดูแลด้านการขนส่งวคัซีนต้านโรคโควิดเปิดเผยว่า การส่งมอบวคัซีนล็อตแรกจะถึงสถานท่ีแจกจ่ายพิเศษ 14 แห่งในวนัจนัทร์ท่ีจะถึงนี ้ 

ทัง้นี ้แคนาดามีผู้ติดเชือ้โควิด-19 สะสม 435,330 ราย และมีผู้ เสียชีวิตแล้ว 12,983 ราย โดยเมืองขนาดใหญ่สว่นใหญ่ได้กําหนดมาตรการจํากดัการ

ทําธุรกิจและการรวมตวัของประชาชนเพ่ือสกดักัน้การแพร่ระบาดรอบสองของโรคโควิด-19 

 

                                            ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 04 ธนัวาคม 2563  ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


