
  

                          ราคาทองคาํพยายามทรงตัว หร ือหากราคาอ่อนตัวลง
สามารถยืน เหนือแนวร ับบร ิเวณ 1,949-1,941 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ ซ ึ'ง
หากไม่ถูกแรงขายออกมาก่อน อาจมีโอกาสข ึ-นชนบร ิเวณ 1,969-1,977 
ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ แ ต่ห าก ร าค าไม่ส าม าร ถ  break out ก ร อ บ ร าค า
ด้านบนอาจเกิดแรงขายกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงอ ีกคร ั-ง 

09 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ความหวงัที�ว่าความสัมพันธ์ทางการคา้จีน-สหรฐัจะดีขึ �น และขอ้มูลการส่งออกของจีนขยายตวัในอัตราเร็วที�สุดในรอบ 19 เดือนในเดือนต.ค. เป็นแรง
กระตุน้การลงทนุในสินทรพัยเ์สี�ยง จนสรา้งแรงกดดนัตอ่ทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ทั�งนี � ดชันีหุน้บลชิูพของจีนปิดที�ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 5 ปี  อย่างไร
ก็ตาม ความกงัวลเกี�ยวกบัการระบาดของไวรสัโควิด-19 ทั�วโลกที�ยงัคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื�อง ขอ้มลูที�รวบรวมโดยมหาวทิยาลยัจอหน์ ฮอพคินส ์แสดงว่า สหรฐัมี
ยอดผูต้ิดโควิด-19 รายวนัมากกว่า 100,000 คน ซึ�งรฐัยูทาหข์องสหรฐัซึ�งเผชิญกบัผูป่้วยลน้โรงพยาบาล จนตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทั�งออกมาตรการ
จาํกดั 2 สปัดาหต์่อการรวมตวัทางสงัคมและกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี� นายมารค์ ซานดี หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรข์อง Moody's Analytics กล่าวว่า เศรษฐกิจ
สหรฐัซึ�งแสดงสัญญาณการฟื�นตวั อาจมีแนวโนม้ที�เปลี�ยนไป เมื�อพิจารณาถึงการระบาดขงโควิด-19 ที�รุนแรงขึ �นในประเทศ และการขาดมาตรการสนับสนุน
เพิ�มเติม ประเดน็ดงักล่าวสรา้งแรงซื �อเขา้พยุงราคาทองคาํไว ้ทั�งนี � แนะนาํจบัตาแนวรบัโซนบริเวณ 1,949-1,941 ดอลลารต์่อออนซ ์ถา้สามารถยืนไดแ้นะนาํเขา้
ซื �อเพื�อทาํกาํไรระยะสั�นจากกการดีดตัวขึ �น และเมื�อราคาทองคาํปรบัตวัขึ �นใหแ้บ่งขายทาํกาํไร เพื�อลดความเสี�ยงหากราคาปรบัตัวขึ �นไม่ผ่านแนวตา้นโซน 
1,969-1,977 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
 

ตารางท ี' 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

9/11/2563 15:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,951.85 1,957.55 5.70  0.29% 

Spot Silver ($) 25.58 25.74 0.16  0.62% 

เงนิบาท (฿/$) 30.57 30.51 -0.06  -0.20% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,250 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.45 40.34 0.89  2.26% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.38 37.95 0.57  1.52% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1885 1.1868 -0.0018  -0.15% 

ที'มา : Bisnews 

ท ี'มา : Bisnews 
 

 1,941  1,921  1,902 

  1,977  1,992  2,009 

 



 

 

 (+) ดอลลารป์ร ับลงหลัง"ไบเดน"คว้าตาํแหน่งปธน.สหรัฐ  ดอลลารแ์ตะระดบัต ํ�าสุดรอบ QR สปัดาหใ์นวนันี� ขณะที�นกัลงทนุขานรบัการเลือกนายโจ 
ไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรฐัดว้ยการซื �อสกุลเงินที�เกี�ยวกบัการคา้จากคาดการณที์�ว่า ทาํเนียบขาวที�สงบขึ �นอาจหนนุการคา้และนโยบายการเงินสหรฐั
จะยังคงอยู่ในเชิงผ่อนคลาย  หยวนแตะระดับสูงสุดรอบ ST เดือน, ดอลลารนิ์วซีแลนดป์รบัขึ �น R.U% แตะระดับสูงสุดรอบ QW เดือน และดอลลาร์
ออสเตรเลียแตะระดบัสงูสดุรอบ X สปัดาห ์ขณะที�ดชันีดอลลารร์ว่งสู่ระดบัต ํ�าสุดนบัตั�งแตต่น้เดือนก.ย. ปอนดแ์ตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า S เดือน ขณะที�
ยโูรปรบัขึ �น R.Q% ต่อเนื�องจากการดีดตวัขึ �นเกือบ S% จากสปัดาหที์�แลว้ มาแตะระดบัสูงสุดรอบ S เดือน ที� Q.QTWY ดอลลาร ์ นายไบเดนไดค้ะแนนจาก
คณะผู้เลือกตั�ง (electoral college) มากกว่า SXR เสียงที�จาํเป็นสาํหรบัการไดร้บัชัยชนะในวันเสาร ์โดยชนะในรฐัเพนซิลเวเนียซึ�งเป็นรัฐสมรภูมิ ดู
เหมือนว่าพรรครีพบัลิกนัจะยังคงครองเสียงขา้งมากในวฒุิสภา แมว้่าผลในขั�นสุดทา้ยอาจยงัไม่ชดัเจนจนถึงการลงคะแนนเสียงรอบ S ในรฐัจอรเ์จียใน
เดือนม.ค. 

 (+) "มูด ี-ส"์เต ือนมีความเสี'ยงสูงท ี'เศรษฐกิจสหรัฐจะยํ'าแย่ลงจากโควิด-19,ขาดมาตรการสนับสนุน นายมารค์ ซานดี หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรข์อง 
Moody's Analytics กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรฐัซึ�งแสดงสญัญาณการฟื�นตวั อาจมีแนวโนม้ที�เปลี�ยนไป เมื�อพิจารณาถงึการระบาดของโควดิ-QW ที�รุนแรงขึ �น
ในประเทศ และการขาดมาตรการสนบัสนนุเพิ�มเตมิ ขอ้มลูที�รวบรวมโดยมหาวทิยาลยัจอหน์ ฮอพคนิสแ์สดงวา่ สหรฐัมียอดผูต้ิดโควิด-QW รายวนัมากกว่า 
100,RRR คนเป็นครั�งแรกในวนัพธุที�ผ่านมา ซึ�งโดยรวมแลว้ สหรฐัมียอดผูต้ิดโควิดQW สะสมกวา่ QR ลา้นคนจนถงึขณะนี� ซึ�งเป็นจาํนวนสูงสดุทั�วโลก  "และ
เราไม่มีการสนบัสนนุดา้นการคลงัเพิ�มเติม อย่างนอ้ยไม่มีในระยะใกลจ้นถึงพิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งของประธานาธิบดีในเดือนม.ค. ดงันั�น นั�นทาํให้
เศรษฐกิจสหรฐัคอ่นขา้งเปราะบาง" นายแซนดีกล่าว 

 (+) การส่งออกของเยอรมนีเพ ิ'มมากกว่าคาดในก.ย. การส่งออกของเยอรมนีเพิ�มขึ �นมากกวา่คาดในเดือนก.ย.และการคา้ตา่งประเทศเป็นแรงหนนุต่อ
เศรษฐกิจเยอรมนัในช่วงเขา้สู่ไตรมาส a ขณะที�เยอรมนีประสบความยากลาํบากในการหลีกเลี�ยงการเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจหดตวัซ ํ�าสอง สาํนกังานสถิติ
ของรฐับาลกลางเปิดเผยว่า การส่งออกที�ปรบัตามฤดูกาลเพิ�มขึ �น S.c% ต่อเดือนหลังการเพิ�มขึ �น S.W% ในเดือนส.ค.ที�ทบทวนปรบัขึ �นแลว้ การนาํเขา้
ลดลง R.Q% หลังจากที�เพิ�มขึ �น Y.T% ในเดือนก่อนหนา้ ยอดเกินดุลการคา้ขยายสู่ Q.XT หมื�นลา้นยูโร  นักเศรษฐศาสตรค์าดว่า การส่งออกจะเพิ�มขึ �น 
2.0% และการนาํเขา้จะเพิ�มขึ �น S.Q% คาดวา่ยอดเกินดลุการคา้จะอยู่ที� Q.YT หมื�นลา้นยโูร 

 (+/-) ตลาดหุ้นจีน: ดัชนีห ุ้นบลูช ิพจีนดีดตัวแตะระดับสูงสุดรอบ T ปีหลัง"ไบเดน"ชนะเลือกตั-ง  ดชันีหุน้บลชิูพของปิดที�ระดบัสูงสุดรอบกว่า Y ปี 
ขณะที�ชยัชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัสรา้งความหวงัการฟื�นฟูความสมัพนัธก์ารคา้จีน-สหรฐั ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตของจีน
ปิดที� c,cXc.Xc บวก UQ.YX จุดหรือ +Q.TU%  ดชันีหุน้บลชิูพ CSIcRR ปิดที� a,WTQ.cY บวก WY.Uc จดุหรือ +Q.WU% โดยปิดที�ระดบัสงูสุดนบัตั�งแตว่นัที� QX 
มิ.ย.SRQY  ดชันี ChiNext กระดานหุน้สตารท์-อพัและดชันี STARYR ตา่งปรบัขึ �น c%  นายไบเดน วา่ที�ปธน.สหรฐัจะเรียกประชุมหน่วยปฏิบตักิารพิเศษโค
วิด-QW ในวนันี� เพื�อตรวจสอบปัญหาอนัดบั Q ที�เขาจะเผชิญเมื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งในเดือนม.ค. ขณะที�ปธน.โดนัลด ์ทรมัป์ใชแ้นวทางหลากหลายเพื�อรั�ง
ตาํแหน่งของเขา นักวิเคราะหแ์ละเทรดเดอรก์ล่าวว่า ชยัชนะดงักล่าวจะหนุนตลาดหุน้ A-share อย่างนอ้ยในระยะสั�น จากความหวงัความสมัพนัธท์าง
การคา้จีน-สหรฐัที�ดีขึ �น แมว้่ากลยุทธ์การยับยั�งจีนของสหรฐัอาจจะไม่เปลี�ยนแปลงมากนัก นายหลี� ฮุยหยง รองผูจ้ัดการทั�วไปของบริษัท Hwabao WP 
Fund Management Co กล่าววา่ ชยัชนะของนายไบเดนจะดีสาํหรบัหุน้จีน เนื�องจากช่วยขจดัความไม่แน่นอน 

 (+/-) นิกเกอ ิด ีดตัวแตะระดับสูงสุดรอบ UV ปี, ห ุ้น"Honda"นําห ุ้นผู้ผลิตรถยนตจ์ากผลประกอบการแข ็งแกร ่ง ในวนันี�ดชันีนิกเกอิของตลาดหุน้
ญี�ปุ่ นแตะระดบัสูงสุดของเมื�อเกือบ c ทศวรรษก่อน หลังจากที�นายโจ ไบเดนไดร้บัชัยชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั ในขณะที�หุน้ Honda 
Motors นาํแรงบวกในกลุ่มหุน้ผูผ้ลิตรถยนตห์ลงัการเผยตวัเลขผลประกอบการที�แข็งแกร่ง ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น S.SQ% สู่ Sa,TcW.Ta ซึ�งเป็นระดบั
สูงสุดนบัตั�งแต่เดือนพ.ย.QWWQ เพิ�มเติมต่อการดีดตวัขึ �น T.Q% ใน Y วนัที�ผ่านมา นักวิเคราะหที์�ระงบัการเขา้ซื �อเมื�อสัปดาหที์�แลว้จากความไม่แน่นอน
การเมืองสหรฐั แห่เขา้ซื �อขณะที�พวกเขามุ่งความสนใจไปที�ความสามารถของนายไบเดนในการขยายแผนกระตุน้การคลังและมาตรการในการลดการ
แพรก่ระจายของโควดิ-19 
 

   ท ี'มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทรที์� 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -15.0 -8.3 

วนัองัคารที� 10 พ.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.8% 1.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   -1.9% -2.1% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   43.3 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   45.0 56.1 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.3 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.49M 

วนัพธุที� 11 พ.ย. ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัพฤหสับดีที� 12 พ.ย. 14.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งแรก GDP ไตรมาส 3/2020   15.6% -19.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   745K 751K 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์   - -8.0M 

 23.45น. สหรฐัฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุรที์� 13 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ประมาณการครั�งที�สอง GDP ไตรมาส 3/2020   12.7% 12.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


