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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานปรบัตวัขึน้  จากแรงซือ้
ทองค ากอ่นถงึชว่งเทศกาลปีใหม ่อยา่งไรกต็ามการปรบั
ขึน้ของทองค าไมม่ากนักเนื่องจากถกูกดดนัจากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ 10 ปีพุง่ขึน้
1.46% นอกจากนี้นกัลงทนุยงัคงจบัตาตวัเลขเงนิเฟ้อใน
สปัดาหน์ี้ รวมถงึการประชมุนโยบายการเงนิในสปัดาห์
หน้า ไดแ้ก ่ การประชมุธนาคารกลางสหรฐั (FOMC) 
การประชมุธนาคารกลางยโุรป (ECB) และการประชมุ
ธนาคารกลางองักฤษ (BOE) ทางดา้นกองทนุ SPDR 
Gold Trust ถอืครองทองค าเทา่เดมิ  

 คนืนี้สหรฐัจะประกาศจ านวนต าแหน่งงานทีเ่ปิดรบั
สมคัรเดอืนต.ค. ตลาดคาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 10.45 ลา้น
ต าแหน่ง จากเดอืนก.ย.อยูท่ีร่ะดบั 10.44 ลา้นต าแหน่ง 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 
1,770-1,800 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์
และ 1,810 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,770 ดอลลาร ์
และ 1,760 ดอลลาร ์

 

 

 
 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,783.80 +5.9 1,770/1,760 1,800/1,810 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

8 ธนัวาคม 2564 

 

ทองค ำปรบัขึน้จำกแรงซ้ือก่อนถึงเทศกำลปีใหม่ 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศจ ำนวนต ำแหน่งงำนท่ีเปิดรบัสมคัร 

แนวโน้มรำคำทองค ำเคล่ือนไหวในกรอบ 1,770-1,800 ดอลลำร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,450 -150 28,200/28,050 28,600/28,750 

 

 



 

 

 

 

 

GF10Z21 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,530 +10 28,320/28,160 28,790/28,920 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัขึน้มาที ่ 1,770 
ดอลลาร ์(GF 28,320 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่1,760 
ดอลลาร ์(GF 28,160 บาท)  

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,785.50 +4.70 1,771/1,761 1,801/1,811 
 

 

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 ่ 1,771 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,761 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 ฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อยจากระดบัต ่าสดุใน
รอบ 2 เดอืน ซึง่แนวโน้มราคาโลหะเงนิ spot ยงัคงคาด
ว่าฟ้ืนตวัขึน้ไดต่้อ โดยมแีนวรบัอยู่ที ่ 22 ดอลลาร ์ สว่น
แนวตา้นอยูท่ี ่23.10  ดอลลาร ์ 

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

 

ทศิทางค่าเงนิบาทเมื่อวานนี้กลบัมาแขง็ค่าเลก็น้อย   
หลงัจากคลายความกงัวลเกีย่วกบัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อ
มคิรอน ทีอ่าจไม่รุนแรงมากนกั ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิ
บาทในระยะสัน้คาดว่าแขง็ค่าต่อเน่ือง โดย USD Futures 
เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.50 บาท/ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวตา้น 34 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำตำมทิศทำงบอนดยี์ลด ์จบัตำประชุม 3 แบงกช์ำติยกัษ์ใหญ่ 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเลก็น้อยเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (7 
ธ.ค.)  ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด), ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางองักฤษ (BoE) 
ในสปัดาหห์น้า รวมทัง้จบัตาตวัเลขเงนิเฟ้อของสหรฐัในสปัดาหน้ี์ดว้ย  ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.04% แตะที ่96.3779 เมื่อคนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $5.2 ตลำดจบัตำประชุมเฟด-ECB 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (7 ธ.ค.) ขานรบัแรงซือ้ก่อนชว่งเทศกาลปีใหม่ ขณะทีน่กัลงทุนจบัตา
การเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดอืนพ.ย.ของสหรฐัในวนัศุกรน์ี้ รวมทัง้การประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสปัดาหห์น้า   ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนก.พ. 
เพิม่ขึน้ 5.2 ดอลลาร ์ หรอื 0.29% ปิดที ่ 1,784.7 ดอลลาร/์ออนซ ์   สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนม.ีค. เพิม่ขึน้ 26 เซนต ์ หรอื 
1.17% ปิดที ่22.523 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดพุ่ง $2.56 ยืนเหนือ $72 นลท.คลำยกงัวลโอมิครอน 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ทะลุระดบั 72 ดอลลารเ์มื่อคนืทีผ่่านมา (7 ธ.ค.) โดยไดแ้รง
หนุนจากการทีน่กัลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน รวมทัง้รายงานขา่วทีว่า่การ
เจรจาขอ้ตกลงนิวเคลยีรร์ะหว่างอหิร่านและชาตติะวนัตกหยุดชะงกัลง     ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนม.ค. เพิม่ขึน้ 
2.56 ดอลลาร ์ หรอื 3.7% ปิดที ่ 72.05 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่ 24 พ.ย. 2564    สว่นสญัญา
น ้ามนัดบิเบรนท ์ (BRENT) สง่มอบเดอืนก.พ. เพิม่ขึน้ 2.36 ดอลลาร ์ หรอื 3.2% ปิดที ่ 75.44 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิด
สงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่25 พ.ย. 2564 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 492.40 จดุ รบัแรงซ้ือหุ้นเทคโนฯ-ตลำดคลำยกงัวลโอมิครอน 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เกอืบ 500 จดุเมื่อคนืทีผ่่านมา (7 ธ.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการทีน่กัลงทุนคลาย
ความวติกกงัวลเกีย่วกบัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน ขณะทีด่ชันี Nasdaq ท าสถติทิะยานขึน้ในวนัเดยีวทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุ
นบัตัง้แต่เดอืนม.ีค.ปีนี้ ขานรบัแรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลย ี   ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่35,719.43 จุด เพิม่ขึน้ 492.40 
จุด หรอื +1.40%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,686.75 จุด เพิม่ขึน้ 95.08 จุด หรอื +2.07% และดชันี Nasdaq ปิดที ่ 15,686.92 จดุ 
เพิม่ขึน้ 461.76 จุด หรอื +3.03% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

"เฟำชี" เผยข้อมูลเบื้องต้นช้ีโอมิครอนไม่ได้ท ำให้เกิดอำกำรป่วยรนุแรง 
          นายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานดา้นการควบคุมโรคโควดิ-19 ของท าเนียบขาวกล่าวใหส้มัภาษณ์
กบัส านกัขา่ว CNN ว่า แมข้ณะนี้ดเูหมอืนว่าเรว็เกนิไปทีจ่ะสรปุสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน แต่นบัจนถงึขณะนี้
ยงัไมม่ขีอ้มลูบ่งชีว้่าไวรสัโอมคิรอนไดก่้อใหเ้กดิอาการปว่ยทีรุ่นแรง   อย่างไรกด็ ี นายแพทยเ์ฟาชกีล่าวว่า การหาขอ้มลูเพิม่เตมิ
ยงัคงเป็นสิง่จ าเป็น เพื่อทีจ่ะท าใหภ้าพรวมความเสีย่งของไวรสัโอมคิรอนมคีวามชดัเจนมากขึน้   "เราตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 
ก่อนทีจ่ะสรุปว่าไวรสัโอมคิรอนมคีวามรุนแรงน้อยกว่า หรอืไม่ก่อใหเ้กดิอาการปว่ยทีรุ่นแรงเมื่อเทยีบกบัไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา 
อย่างไรกด็ ีขอ้มลูทีเ่ราไดร้บัจนถงึขณะนี้ค่อนขา้งออกมาเป็นบวกเมื่อพจิารณาในแงข่องความรนุแรง" นายแพทยเ์ฟาชกีล่าว   การ
แสดงความเหน็ของแพทยใ์หญ่ท าเนียบขาวมขีึน้หลงัจากมกีารเปิดเผยรายงานเบือ้งตน้จากสภาวจิยัดา้นการแพทยแ์ห่งแอฟรกิาใต้
เมื่อวนัเสารว์่า ไวรสัสายพนัธุโ์อมคิรอนท าใหผู้ต้ดิเชือ้มอีาการปว่ยเลก็น้อย อย่างไรกต็าม ขณะนี้ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะชีช้ดัว่าไวรสัสาย
พนัธุน์ี้มคีวามเสีย่งมากขึน้ทีจ่ะท าใหเ้สยีชวีติ เมื่อพจิารณาจากขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและการตรวจพบไวรสัสายพนัธุด์งักล่าว   รายงาน
ของสภาวจิยัฯยงัระบุดว้ยว่า มเียาวชนจ านวนมากขึน้ทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล เน่ืองจากตดิเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิ
รอน แต่สถานการณ์ดงักล่าวอาจเกีย่วขอ้งกบัอตัราการฉีดวคัซนีในระดบัต ่าของกลุ่มเยาวชนในแอฟรกิาใต้   การแสดงมุมมองใน
เชงิบวกของนายแพทยเ์ฟาชชี่วยใหน้กัลงทุนในตลาดการเงนิคลายความวติกกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ของไวรสัโอมคิรอน และ
เป็นปจัจยัหนุนดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์พุ่งขึน้กว่า 600 จุดเมื่อวานน้ี โดยหุน้กลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์จากการเปิดเศรษฐกจิไดร้บั
แรงซือ้อย่างคกึคกั ซึง่รวมถงึหุน้กลุ่มสายการบนิและกลุ่มอุตสาหกรรม 
 
นักวิเครำะหค์ำดเงินเฟ้อสหรฐัยงัสงูกว่ำเป้ำหมำยของเฟดในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ 
          ผลส ารวจความเหน็ของนกัวเิคราะหซ์ึง่จดัท าโดยสมาคมเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิแห่งชาตขิองสหรฐั (NABE) ระบุว่า อตัราเงนิ
เฟ้อรายปีของสหรฐัจะยงัคงอยู่สงูกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ทีร่ะดบั 2% ในชว่ง 3 ปีขา้งหน้า เน่ืองจากค่าจา้งที่
สงูขึน้และความตอ้งการสนิคา้และบรกิารปรบัตวัขึน้อย่างแขง็แกร่ง    "87% ของนกัวเิคราะหท์ีเ่ขา้ร่วมการส ารวจระบถุงึปญัหาคอ
ขวดของห่วงโซ่อุปทาน, 76% ระบุถงึความตอ้งการสนิคา้และการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้อย่างแขง็แกรง่ และ 69% มองว่าการพุ่งขึน้ของ
ค่าจา้งเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัทีท่ าใหร้าคาสนิคา้ปรบัตวัสูงขึน้" ผลส ารวจของ NABE ระบ ุ    ทัง้นี้ นกัวเิคราะหใ์นโพล NABE ได้
ปรบัเพิม่ตวัเลขคาดการณ์เงนิเฟ้อทัง้ในปี 2564 และ 2565 เมื่อเทยีบกบัตวัเลขคาดการณ์ในเดอืนก.ย. โดยคาดว่าดชันีราคา
ผูบ้รโิภค (CPI) ทัว่ไป จะพุง่ขึน้ 6% ในไตรมาส 4/2564 เมือ่เทยีบเป็นรายปี เพิม่ขึน้จากตวัเลขคาดการณ์ในเดอืนก.ย.ซึง่อยู่ที ่
5.1% ขณะเดยีวกนัคาดว่า ดชัน ีCPI จะปรบัตวัขึน้ 2.8% ภายในสิน้ปี 2565 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัตวัเลขคาดการณ์ในเดอืนก.ย.ที่
ระดบั 2.4%    นอกจากน้ี นกัวเิคราะหค์าดว่า ดชันีราคาการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคสว่นบุคคล (PCE) พืน้ฐานซึง่ไม่นบัรวมหมวด
อาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงนิเฟ้อทีเ่ฟดใหค้วามส าคญั จะเพิม่ขึน้ 4.1% ในไตรมาส 4/2564 เมื่อเทยีบรายปี 
ก่อนทีจ่ะชะลอตวัลงมาอยู่ทีร่ะดบั 2.6% ในไตรมาส 4/2565    ผลส ารวจบ่งชีว้่า 71% ของนกัวเิคราะหท์ีไ่ดร้บัการส ารวจคาดการณ์
ว่า ดชันี PCE พืน้ฐานจะไม่ปรบัตวัลงต ่ากว่าเป้าหมายเงนิเฟ้อของเฟดทีร่ะดบั 2% จนกว่าจะถงึช่วงครึง่หลงัของปี 2566 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
IMF เลง็หัน่คำดกำรณ์เศรษฐกิจยโูรโซน เหตวิุตกผลกระทบโอมิครอน 
          นางครสิตาลนิา จอรเ์จยีวา ผูอ้ านวยการกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยกบัสถานีโทรทศัน์ CNBC ว่า IMF 
อาจจะปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกจิยโูรโซน เน่ืองจากความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สาย
พนัธุโ์อมคิรอน และอตัราเงนิเฟ้อทีพุ่่งขึน้เป็นเวลานาน  "เราอาจจะปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกจิยโูรโซนลงเลก็น้อย" นางจอรเ์จยีวา
กล่าว   ทัง้นี้ แรงกดดนัทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัปญัหาอุปทาน รวมทัง้ราคาพลงังานทีส่งูขึน้ และการทีบ่างประเทศในยโูรโซนกลบัมาใช้
มาตรการทีเ่ขม้งวดครัง้ใหม่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควดิ-19 นัน้ เป็นปจัจยัทีส่รา้งความกงัวลใหก้บั IMF เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีม่รีายงานการพบไวรสัสายพนัธุโ์อมคิรอนในหลายประเทศทัว่โลก   นางจอรเ์จยีวากล่าวว่า "การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัคงเป็นความเสีย่งอนัดบัหนึ่งทีม่ผีลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ โดยทีผ่่านมานัน้ เราไดอ้อก
รายงานเตอืนว่าการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เป็นความเสีย่งทีร่า้ยแรงทีส่ดุของเศรษฐกจิโลก และเรายงัไดผ้ลกัดนัอย่างจรงิจงัใหม้ี
การฉีดวคัซนีทัว่โลก แต่นบัจนถงึขณะนี้กย็งัไมม่คีวามคบืหน้ามากพอ 
 

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) 461 583 546 

 ญ่ีปุ่ น 12.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนต.ค. 102.1% 102.9% 100.9% 

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนธ.ค. 
ของยโูรโซน 

26.8 22.4 25.9 

 ยโุรป ทัง้วนั การประชมุรมว.คลงัยโูรโซน    

 สหรัฐ 20.30 น. ดลุการค้าเดอืนต.ค. (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) -67.1 -66.9 -81.4 

8 ธ.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. จีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครัง้สดุท้าย) (q/q) -0.9% -0.8% -0.8% 

 สหรัฐ 22.00 น. จ านวนต าแหนง่งานท่ีเปิดรับสมคัร (ล้านต าแหนง่)  10.45 10.44 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)  -1.5 -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 


