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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานเคลื่อนไหวทรงตวัระหว่าง 
1,775-1,787 ดอลลาร ์ ในขณะทีส่กลุเงนิดอลลารส์หรฐั
แขง็คา่ จากทีน่กัลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบั
สถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน 
หลงัจากนายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ี ชีว้่ายงัไมม่ขีอ้มลู
แสดงใหเ้หน็ว่าไวรสัดงักล่าวกอ่ใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ย
รนุแรง ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ขายทองค า
สทุธ ิ1.74 ตนั  

 คนืนี้สหรฐัจะประกาศดุลการคา้เดอืนต.ค. ตลาดคาดว่า
จะขาดดุลลดลง 66.9 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั จากทีข่าด
ดุล 80.9 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ในเดอืนก.ย. นอกจากนี้
สปัดาหน์ี้ตดิตามการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 
เดอืนพ.ย. เพือ่ประเมนิทศิทางอตัราดอกเบีย้สหรฐั 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 
1,760-1,790 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,790 ดอลลาร ์
และ 1,800 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,760 ดอลลาร ์
และ 1,750 ดอลลาร ์

 

 

 
 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,777.90 -4.4 1,760/1,750 1,790/1,800 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

7 ธนัวาคม 2564 

 

ทองค ำทรงตวัระหว่ำง 1,775-1,787 ดอลลำร ์

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศดลุกำรค้ำเดือนต.ค. 

แนวโน้มรำคำทองค ำเคล่ือนไหวในกรอบ 1,760-1,790 ดอลลำร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,600 +200 28,200/28,050 28,650/28,800 

 

 



 

 

 

 

 

GF10Z21 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,670 +190 28,330/28,170 28,760/28,930 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัขึน้มาที ่ 1,760 
ดอลลาร ์(GF 28,330 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่1,750 
ดอลลาร ์(GF 28,170 บาท)  

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,784.00 +16.30 1,761/1,751 1,791/1,801 
 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมื่อราคา GOZ21 ปรบัขึน้มาที ่ 1,761 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,751 ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

 



 

  

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot ปรบัตวัลดลงระดบัต ่าสดุในรอบ 2 
เดอืน ซึง่แนวโน้มราคาโลหะเงนิ spot ในวนัน้ีคาดว่าเริม่
ฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย โดยมแีนวรบัอยู่ที ่ 22 ดอลลาร ์ สว่น
แนวตา้นอยูท่ี ่23.10  ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFZ21 23.10 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.40 ดอลลาร ์
 

 

ทศิทางค่าเงนิบาทยงัคงอ่อนค่าต่อเนื่อง  เน่ืองจากสกุล
เงนิดอลลารแ์ขง็ค่า ในขณะทีแ่นวโน้มคา่เงนิบาทในระยะ
สัน้ยงัมทีศิทางอ่อนค่าลง โดย USD Futures เดอืนธ.ค.
2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.60 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่ี
แนวตา้น 34 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำ ตลำดคลำยกงัวลโอไมครอน-จบัตำประชุมเฟด 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (6 ธ.ค.) 
โดยไดแ้รงหนุนจากการทีน่กัลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ขณะเดยีวกนันกัลงทุน
จบัตาการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที ่14-15 ธ.ค.นี้ รวมทัง้จบัตาตวัเลขเงนิเฟ้อของสหรฐัในสปัดาหน้ี์ดว้ย   ทัง้นี้ 
ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.23% แตะที ่
96.3361 เมื่อคนืน้ี 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดลบ $4.4 ดอลลแ์ขง็ฉุดตลำด-จบัตำเงินเฟ้อสหรฐั 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (6 ธ.ค.) โดยราคาทองถูกกดดนัจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิดอลลาร ์
ขณะเดยีวกนันกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดอืนพ.ย.ของสหรฐัในวนัศุกรน์ี้ เพื่อประเมนิแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ของเฟด   ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนก.พ. ลดลงl 4.4 ดอลลาร ์ หรอื 
0.25% ปิดที ่1,779.5 ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนม.ีค. ลดลง 21.8 เซนต ์หรอื 0.97% ปิดที ่22.263 ดอลลาร/์
ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดพุ่ง $3.23 รบัซำอฯุขึ้นรำคำน ้ำมนั-คลำยกงัวลโอไมครอน 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาหเ์มื่อคนืทีผ่่านมา (6 ธ.ค.) 
หลงัจากซาอุดอีาระเบยีประกาศขึน้ราคาน ้ามนัดบิทีข่ายใหก้บัลกูคา้ในเอเชยีและสหรฐั นอกจากนี้ ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากการทีน่กั
ลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน   ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนม.ค. 
เพิม่ขึน้ 3.23 ดอลลาร ์ หรอื 4.9% ปิดที ่ 69.49 ดอลลาร/์บารเ์รล   สว่นสญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์ (BRENT) สง่มอบเดอืนก.พ. 
เพิม่ขึน้ 3.20 ดอลลาร ์หรอื 4.6% ปิดที ่73.08 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 646.95 จดุ นักลงทุนคลำยกงัวลโอไมครอน 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จดุเมื่อคนืทีผ่่านมา (6 ธ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนคลายความกงัวล
เกีย่วกบัสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน หลงัจากนายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ีแพทยใ์หญ่ประจ าท าเนียบขาวกล่าววา่ 
ขณะน้ียงัไม่มขีอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าไวรสัโอไมครอนก่อใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ยรุนแรง โดยการแสดงความเหน็ดงักล่าวชว่ยหนุนหุน้
ทีไ่ดป้ระโยชน์จากการเปิดเศรษฐกจิ เช่นหุน้กลุ่มสายการบนิและกลุ่มอุตสาหกรรม   ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่
35,227.03 จุด เพิม่ขึน้ 646.95 จุด หรอื +1.87%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,591.67 จุด เพิม่ขึน้ 53.24 จุด หรอื +1.17% และดชัน ี
Nasdaq ปิดที ่15,225.15 จุด เพิม่ขึน้ 139.68 จุด หรอื +0.93% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

"ไบเดน" ประกำศแผนสู้โอไมครอน ปพูรมฉีดวคัซีน-ตรวจเช้ือ แต่ไม่ลอ็กดำวน์ 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ประกาศมาตรการต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนในช่วงฤดหูนาว
ทีก่ าลงัใกลเ้ขา้มา อย่างไรกด็ ีปธน.ไบเดนยนืยนัว่า มาตรการดงักล่าวจะไม่มกีารลอ็กดาวน์ และจะไมข่ยายขอ้ก าหนดการฉีดวคัซนี
ใหเ้ขม้งวดมากไปกว่ามาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นปจัจุบนั "มาตรการต่อสูไ้วรสัโอไมครอนจะไม่ครอบคลุมถงึการชตัดาวน์หรอืลอ็กดาวน์ 
แต่จะใชว้ธิกีารปพูรมฉีดวคัซนีและบสูเตอรเ์ป็นวงกวา้ง และจะมกีารตรวจหาเชือ้เพิม่ขึน้ดว้ย"  "ในระหว่างทีข่อ้ก าหนดการฉดี
วคัซนีของรฐับาลกลางก าลงัไดร้บัการทบทวนในศาลหลายแห่งของสหรฐันัน้ ทางรฐับาลจะไม่ขยายหรอืเพิม่เตมิขอ้ก าหนดทีม่อียูใ่น
ปจัจบุนั ซึง่ผมเชื่อว่า จะช่วยใหช้าวอเมรกินัทุกคนใหก้ารสนบัสนุนแผนนี้ รวมถงึจะไดร้บัการสนบัสนุนจากสภาคองเกรส" ปธน.ไบ
เดนกล่าว  ปธน.ไบเดนระบุว่า เป้าหมายของรฐับาลสหรฐัคอืการผลกัดนัใหโ้รงเรยีนยงัคงเปิดการเรยีนการสอน โดยไดเ้ปิดคลนิิก
ฉีดวคัซนีใหก้บัครอบครวัหลายรอ้ยครวัเรอืนทีศ่นูยส์าธารณสขุในชุมชน และพืน้ทีอ่ื่น ๆ ทัว่ประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ผูป้กครองในการสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเดก็ ๆ  "เราตอ้งการใหเ้ดก็ ๆ ของเราไปโรงเรยีน แต่แนวทางทีด่ทีีส่ดุกค็อืการฉีดวคัซนี
ใหก้บัเดก็ ๆ" ปธน.ไบเดนกล่าว  มาตรการดงักล่าวยงัครอบคลุมถงึการตรวจเชือ้โควดิ-19 ฟรทีีบ่า้น โดยชาวอเมรกินัทีม่ปีระกนั
สขุภาพจะไดร้บัแจกชุดตรวจเชือ้ และทางรฐับาลจะแจกจ่ายชดุตรวจโควดิ-19 ฟรจี านวน 50 ลา้นชุดใหก้บัศนูยส์าธารณสขุและ
คลนิิกในพืน้ทีห่่างไกล เพื่อช่วยเหลอืประชนทีไ่ม่มปีระกนัสขุภาพ  นอกจากนี้ นบัตัง้แต่สปัดาหห์น้าเป็นตน้ไป สหรฐัจะก าหนดใหผู้้
ทีเ่ดนิทางเขา้สหรฐัตอ้งเขา้รบัการตรวจหาเชือ้ภายในเวลา 24 ชัว่โมงก่อนเดนิทางเขา้ประเทศไม่ว่าผูน้ัน้จะไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้
หรอืไม่กต็าม นอกจากนี้ รฐับาลสหรฐัจะขยายเวลาการบงัคบัสวมหน้ากากอนามยัส าหรบัเทีย่วบนิภายในประเทศและระบบขนสง่
สาธารณะจนถงึวนัที ่18 ม.ีค. 2565  ทัง้นี้ ปธน.ไบเดนกล่าวว่า รฐับาลสหรฐัไม่คดิว่าจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการเพิม่เตมิในเวลาน้ี แต่
สิง่ทีจ่ าเป็นคอืการผลกัดนัแผนการพฒันาวคัซนีรุ่นใหม่และวคัซนีบสูเตอร์ เพื่อต่อสูก้บัการแพรร่ะบาดของไวรสัโอไมครอน   "คณะ
บรหิารของผมก าลงัท างานร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัไฟเซอร,์ โมเดอรน์า และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั เพื่อพฒันาวคัซนีและบู
สเตอร ์ นอกจากนี้ เราไดส้ัง่การใหส้ านกังานอาหารและยา (FDA) และศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐั เร่ง
กระบวนการอนุมตัใิหเ้รว็ขึน้หากจ าเป็น" 
 
 

วฒิุสภำสหรฐัผ่ำนร่ำงกม.งบประมำณชัว่ครำว ช่วยหน่วยงำนรฐัรอดชตัดำวน์ 
          วฒุสิภาสหรฐัมมีตผิ่านร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวในช่วงค ่าวนัพฤหสับด ี (2 ธ.ค.) ตามเวลาสหรฐั หรอืในช่วงเชา้
วนัน้ีตามเวลาไทย เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานของรฐับาลกลางสหรฐัใหม้งีบประมาณใชจ้่ายจนถงึวนัที ่ 18 ก.พ. 2565 และหลกีเลีย่ง
ไม่ใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งถูกปิดการด าเนินงาน หรอืชตัดาวน์    วุฒสิภาสหรฐัไดส้ง่ร่างกฎหมายดงักล่าวใหก้บัประธานาธบิดโีจ 
ไบเดน โดยคาดว่าปธน.ไบเดนจะลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายภายในวนัศุกรน์ี้ (3 ธ.ค.)     ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า การผา่น
ร่างกฎหมายดงักล่าวในวฒุสิภามขีึน้ไม่นาน หลงัจากสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัใหก้ารอนุมตั ิ
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
สหรฐัจ่อเสนอกฎหมำยแบนสินค้ำจำกเขตซินเจียงของจีน เซ่นปมสิทธิมนุษยชน 
          นายจมิ แมก็โกเวริน์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั เปิดเผยวานน้ีว่า จะมกีารสง่ร่างกฎหมายหา้มน าเขา้สนิคา้จากเขตซิ
นเจยีงของจนีใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาภายในสปัดาหห์น้า ซึง่เป็นผลมาจากปญัหาสทิธมินุษยชนในพืน้ทีด่งักล่าว              
ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า ประธานาธบิดโีจ ไบเดนของสหรฐัเตรยีมจดัการประชุมเพื่อประชาธปิไตย (Summit for 
Democracy) ในสปัดาหห์น้า ซึง่หลายฝา่ยมองว่าเป็นความพยายามทีจ่ะต่อตา้นอทิธพิลของจนีทีเ่พิม่พนูมากขึน้    "สปัดาหห์น้ามี
ความส าคญัต่อการท างานดา้นสทิธมินุษยชนอย่างยิง่ เราเหน็ควรว่าตอ้งมกีารออกกฎหมายเกีย่วกบัจนี และคาดหวงัว่ากฎหมาย
สว่นใหญ่จะเป็นไปเพื่อสทิธมินุษยชน ร่างกฎหมายป้องกนัการบงัคบัใชแ้รงงานชาวอุยกรูเ์ป็นร่างกฎหมายทีเ่ราตอ้งการผลกัดนัให้
น ามาบงัคบัใชจ้รงิไดใ้นทางใดทางหนึ่ง" นายแมก็โกเวริน์กล่าว   ในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมา สมาชกิพรรคเดโมแครตและพรรครี
พบัลกินัไดทุ้่มเถยีงกนัในประเดน็ร่างกฎหมายชาวอุยกรู ์โดยนายมารโ์ค รบูโิอ วุฒสิมาชกิของสหรฐัเรยีกรอ้งว่า ร่างกฎหมายนี้ควร
รวมเป็นสว่นหนึ่งของกฎหมายความมัน่คงแห่งชาต ิ(National Defense Authorization Act หรอื NDAA) ซึง่ไดท้ าใหก้ารพจิารณา
ร่างงบประมาณของกระทรวงกลาโหมโดยวุฒสิภาตอ้งล่าชา้ออกไป   ทัง้นี้ หากร่างกฎหมายชาวอุยกรูฉ์บบันี้กลายเป็นกฎหมาย
บงัคบัใชจ้รงิ กจ็ะเป็นการยอมรบัขอ้สนันิษฐานทีว่่าสนิคา้ทัง้หมดจากเขตซนิเจยีงนัน้ผลติขึน้โดยการบงัคบัใชแ้รงงาน โดยเขตซิ
นเจยีงเป็นพืน้ทีท่ีร่ฐับาลจนีจดัตัง้ค่ายกกักนัจ านวนมากเพื่อควบคุมชาวอุยกรูแ์ละชาวมุสลมิกลุ่มอื่น ๆ 
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

6 ธ.ค. 64 ยโุรป ทัง้วนั การประชมุกลุม่ประเทศยโุรป    

7 ธ.ค. 64 จีน Tentative ดลุการค้าเดอืนพ.ย. (พนัล้านหยวน)  583 546 

 ญ่ีปุ่ น 12.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนต.ค.  102.9% 100.9% 

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนธ.ค. 
ของยโูรโซน 

 22.4 25.9 

 ยโุรป ทัง้วนั การประชมุรมว.คลงัยโูรโซน    

 สหรัฐ 20.30 น. ดลุการค้าเดอืนต.ค. (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  -66.9 -80.9 

8 ธ.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. จีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครัง้สดุท้าย) (q/q)  -0.8% -0.8% 

 สหรัฐ 22.00 น. จ านวนต าแหนง่งานท่ีเปิดรับสมคัร (ล้านต าแหนง่)  10.48 10.44 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   -0.9 

9 ธ.ค. 64 จีน 8.30 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย.(y/y)  2.5% 1.5% 

 จีน 8.30 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ย.(y/y)  12.1% 13.5% 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  218,000 222,000 

10 ธ.ค. 64 สหรัฐ 20.30 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย.(m/m)  0.7% 0.9% 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนธ.ค.ของม.มิชิแกน 
(เบือ้งต้น) 

 67.9 67.4 


