
  

                        หากราคาฟ้ืนตัวขึน้เข้าใกล้แนวต้านโซน 1,849 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ อาจเหน็แรงขายทาํกาํไรระยะสัน้สลับเข้ามาเพิ่ม แต่หากราคาอ่อน

ตัวลงไม่มากและสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,826-1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

ได้อย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสเห็นการดีดตัวขึน้ไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 

1,849-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์  

 

10 ธันวาคม 2563 
 

สรุป สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวเพ่ือหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล (ชตัดาวน์) เป็นเวลา 1 สปัดาห์ โดยส่งร่าง

กฎหมายดงักล่าวให้กบัวฒิุสภาเพ่ือพิจารณาเป็นลําดบัต่อไป แต่ทัง้สองฝ่ายยงัคงมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัการจดัสรรเงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถ่ินในรัฐ

ตา่งๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึง่ความลา่ช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพ่ือเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐ ชดัเจนขึน้จนสง่ผลลบ

ต่อราคาทองคํา อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําได้รับแรงหนุนจาก สํานกังานบริการสขุภาพแห่งชาติขององักฤษ (NHS) เตือนว่า ผู้ ท่ีมีประวติัเป็นโรคภมิูแพ้ควร

หลีกเลี่ยงการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค หลงัจากมีรายงานพบผู้ ท่ีเกิดอาการข้างเคียง หลงัได้รับวคัซีนดงักล่าว ซึ่งประสิทธิภาพ และ

ผลข้างเคียงหลงัการฉีดวคัซีน จะเป็นปัจจยัชีนํ้าราคาทองคําในระยะถดัไป ทัง้นี ้ระยะสัน้แนะนําขายหากดีดตวัขึน้ไม่ผ่านโซน แนวต้าน 1,849-1,860 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ (ถือทองคําต่อหากราคาผ่าน 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์) โดยรอจงัหวะเข้าซือ้คืนบริเวณแนวรับ 1,826-1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลดุแนว

รับดงักลา่ว แนะนําให้ชะลอการเข้าซือ้คืนโดยประเมินแนวรับถดัไปบริเวณ 1,806 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

10/12/2563 15:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,839.30 1,835.78 -3.52 -0.19 

Spot Silver ($) 23.94 23.85 -0.09 -0.38 

เงนิบาท (฿/$) 30.08 30.09 0.01 0.02 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,200 -300.00 -1.13 

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.86 49.09 0.23 0.47 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.10 91.08 -0.03 -0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.2076  1.2095  0.0019  0.1600  
  ที่มา : Aspen 

ที่มา : Aspen 
 

 1,823  1,806  1,789 

 1,849  1,860  1,885 

 

 



 

 

• (+) โตเกียวพบผู้ตดิเชือ้โควดิวันเดียว 602 ราย สูงสุดเป็นประวัตกิารณ์  สํานกังานสาธารณสขุของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น เปิดเผยวา่ พบผู้

ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 รายใหม่จํานวน 602 รายในกรุงโตเกียววันนี ้ซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ยอดรวมผู้ ติดเชือ้ใน

กรุงโตเกียวพุ่งขึน้เป็น 45,529 ราย  รัฐบาลกรุงโตเกียวได้ยกระดบัเตือนภยัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สูร่ะดบั 4 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ พร้อมกบั

เรียกร้องให้บรรดาร้านอาหารท่ีให้บริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปิดการบริการในเวลา 22.00 น.จนถึงวนัท่ี 17 ธ.ค.นี ้เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 หลังจากจํานวนผู้ ติดเชือ้กลับมาเพ่ิมขึน้อีกครัง้  นอกจากนี ้รัฐบาลกรุงโตเกียวยังสั่งระงับการออกและจําหน่ายคูปองส่วนลดใน

โครงการ "Go To Eat" เป็นการชัว่คราว ซึง่โครงการดงักลา่วรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้จดัขึน้เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน 

• (+) นิกเกอิปิดลบ 61.70 จุด วิตกแผนกระตุ้นศก.สหรัฐไม่แน่นอน  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวนันี ้เน่ืองจากความกงัวลท่ีว่า การ

ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอาจเผชิญกบัความลา่ช้าและไมแ่น่นอน ซึง่ความกงัวลดงักลา่วสง่ผลให้นกัลงทนุเทขายทํากําไร  สํานกัขา่ว

เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดท่ี 26,756.24 จดุ ลดลง 61.70 จดุ หรือ -0.23%  หุ้นท่ีปรับตวัลงในวนันีนํ้าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่ม

โลหะ  นกัลงทนุเร่ิมกงัวลต่อความลา่ช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ 

หลงัจากมาตรการลอ็กดาวน์ท่ีสหรัฐนํามาใช้เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดนัน้ ได้สง่ผลให้ประชาชนคนตกงานหลายล้านคน 

• (+) ADB เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกจิปท.กาํลังพฒันาในเอเชีย รับความหวังฟ้ืนตัวจากโควิด  ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ปรับเพ่ิมคาดการณ์

เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาในเอเชีย โดยระบวุ่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะหดตวัลงเพียง 0.4% ในปี 2563 ซึง่ดีกว่า

ตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระบวุา่ GDP จะหดตวัลง 0.7% ขณะเดียวกนัคาดว่า GDP ปี 2564 ของกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาในเอเชียจะขยายตวั 6.8% 

ซึง่ไม่เปล่ียนแปลงจากตวัเลขคาดการณ์เดิม  ADB ได้เปิดเผยรายงาน "Asian Development Outlook (ADO) 2020 Update" ในวนันี ้โดยระบุว่า 

ปัจจยัท่ีทําให้ ADB ปรับเพ่ิมคาดการณ์ตวัเลข GDP ของกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาในเอเชียในปีนี ้มาจากความเช่ือมัน่ท่ีว่า เศรษฐกิจในภมูิภาคแห่ง

นีจ้ะฟืน้ตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายยาซูยูกิ ซาวาดะ หวัหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADB กล่าวว่า เศรษฐกิจของ

กลุม่ประเทศกําลงัพฒันาในเอเชียมีแนวโน้มดีขึน้ โดยเฉพาะในจีนและอินเดียซึง่เป็นสองประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภมูิภาคแหง่นี ้โดย 

ADB ได้ปรับเพ่ิมคาดการณ์ GDP จีนในปีนีเ้ป็นขยายตัว 2.1% จากตัวเลขเดิมท่ีคาดว่าจะขยายตัว 1.8% และคาดว่า GDP ของจีนในปีหน้าจะ

ขยายตวั 7.7% ซึง่ไม่เปล่ียนแปลงจากตวัเลขคาดการณ์เดิม  ส่วนตวัเลขคาดการณ์ GDP อินเดียนัน้ ADB ได้ปรับเพ่ิมเป็น หดตวัลง 8% ในปีนี ้ซึง่

ดีกวา่ตวัเลขเดิมท่ีคาดวา่จะหดตวั 9% สว่นในปีหน้า คาดวา่ GDP อินเดียจะขยายตวั 8% ซึง่ไมเ่ปล่ียนแปลงจากตวัเลขคาดการณ์เดิม 

• (-) เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อย นักลงทุนกังวลข้อพพิาทจีน-สหรัฐ  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนนุ

จากรายงานยอดปลอ่ยกู้ลอ็ตใหม่สกลุเงินหยวนท่ีพุง่ขึน้อยา่งแข็งแกร่งในเดือนพ.ย. อย่างไรก็ดี ตลาดขยบัขึน้เพียงเลก็น้อย เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคง

วิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและจีน  สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,373.28 จุด เพ่ิมขึน้ 1.31 จุด หรือ 

+0.039%  ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดปล่อยเงินกู้ ล็อตใหม่สกุลเงินหยวนเดือนพ.ย.อยู่ท่ีระดับ 1.43 ล้านล้านหยวน (2.1899 แสนล้าน

ดอลลาร์) พุ่งขึน้ 4.56 หม่ืนล้านหยวน เม่ือเทียบเป็นรายปี  ทัง้นี ้ทางการจีนจะใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น การปรับลดสดัสว่นการกนัสํารองของ

ธนาคารพาณิชย์ (RRR) และการปรับลดอตัราดอกเบีย้ เพ่ือกระตุ้นปริมาณเงินหมนุเวียนในระบบ M2 ให้เพ่ิมขึน้ในอตัราสงูกวา่เม่ือปีท่ีแล้ว 

 

                                            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.   
0.1% 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 

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

 

 

 


