
 

 

 

 

   

1,871  1,859  1,847 

 1,893  1,902  1,912 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้รีบาวดอ์ย่างจาํกดั ขยบัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุไดเ้พียง 1,883.14 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที*เม็ดเงินส่วนใหญ่ยงัคงไหลออกจากตลาดสินทรพัยป์ลอดภยั
ไปยงัตลาดสินทรพัยเ์สี*ยงหลงัจาก  Pfizer Inc และ BioNTech เปิดเผยขอ้มลูเชิงบวกต่อการทดลองวคัซีนโควิด-19   ทั�งนี � รายงานข่าวระบวุ่า เม็ดเงินเกือบ 2 ลา้นลา้นดอลลารถ์กู
เปลี*ยนมือในวนัจันทรที์*ผ่านมา  ยา้ยออกจากสินทรพัยป์ลอดภยั เช่น หุน้กลุ่มเทคโนโลยี, เยนของญี*ปุ่ น และพนัธบตัรชั�นดี เขา้สู่สินทรพัยเ์สี*ยง  สะทอ้นไดจ้ากการทะยานขึ �นของ
ตลาดหุน้ในระยะนี � โดยดชันีนิกเกอิทะยานสู่ระดบัสงูสดุในรอบกว่า 29 ปี ขณะที*ตลาดหุน้เอเชียอื*นๆยงัคงแกว่งตวัในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่  ถือเป็น Sentiment เชิงลบต่อราคา
ทองคาํ  นอกจากนี � ทองคาํถกูกดดนัหลงั นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุิสภาสหรฐัระบวุ่า เขาไม่เห็นความจาํเป็นของการมีรา่งกฎหมายมาตรการเยียวยาโควิด-
19 วงเงินสงู มมุมองดงักล่าวส่งผลกดดนัราคาทองคาํ เพราะอาจทาํใหก้ารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐัเผชิญอปุสรรคไดห้ลงัจากนี � แต่อาจตอ้งติดตามว่า 
เดโมแครตจะครองเสียงขา้งมากได้ัทั�งวฒุิสภา(Senate) และ สภาผูแ้ทนราษฎร(House) หรือไม่ ซึ*งถา้หากไม่เป็นเช่นนั�น การเสนอมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของโจ ไบเดน อาจ
เผชิญปัญหาจากการที*ไม่มีพรรคใดครองอาํนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส ดงันั�นตอ้งรอติดตามจนกว่าผลการนบัคะแนนอย่างเป็นทางการจะเสร็จสิ �น เพื*อดแูนวโนม้การครองเสียง
ขา้งมากในสภาครองเกรสอีกครั�ง  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทองคาํทิ �งลงแรง ราคาสามารถยืนไดจ้ึงเกิดแรงซื �อพยงุราคาไว ้อย่างไรก็ตาม เมื*อราคาปรบัตวัขึ �น
ยงัคงมีแรงขายเขา้มากดดนัจนราคาปรบัตวัขึ �นในระดบัจาํกดั หากราคาไม่ผ่านโซนแนวตา้นระยะสั�นอยู่ที* 1,893-1,902 ดอลลารต่์อออนซ ์ประเมินว่าเป็นการแกว่งตวัในกรอบโดย
มีแนวรบับรเิวณ 1,871-1,859 ดอลลารต่์อออนซ ์ (1,859 เป็นระดบัตํ*าสดุวานนี � และระดบัตํ*าสดุ เดือนต.ค.)  แนะนาํกลยทุธ ์ซื �อขายเพื*อเก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวัในกรอบ 
โดยเสี*ยงซื �อในบรเิวณ 1,871-1,859 ดอลลารต่์อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทนุหากราคาหลดุ 1,859 ดอลลารต่์อออนซ)์ หากราคาดีดตวัขึ �นใหพิ้จารณาโซน 1,893-1,902 ดอลลารต่์อ
ออนซเ์ป็นจดุขายทาํกาํไร   
 

                    เน้นการซ ื�อขายเก็งก ําไรระยะสั�น  เสี"ยงเข ้าซ ื �อ

ใน บร ิเวณ 1,871-1,859 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์ (ตัดข าดทุน ห าก

หลุด 1,859 ดอลลารต์่อออนซ )์ พ ิจารณาขายทาํก ําไรช ่วงสั�น

หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,893-1,902 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

11 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

11/11/2563  11.23  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,876.70 1,879.73 3.03  0.16% 

Spot Silver ($) 24.23 24.35 0.13  0.52% 

เงนิบาท (฿/$) 30.29 30.26 -0.03  -0.11% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,150 26,950 -200  -0.74% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.61 43.96 0.35  0.80% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.78 41.81 0.03  0.07% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1818 1.1827 0.0009  0.07% 

ที"มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ไบตแ์ดนซฟ์้องศาลอุทธรณข์วางทรัมป์สั"งเลิกกิจการติEกตอ็กในสหรัฐ ไบตแ์ดนซ ์(ByteDance) ซึ*งเป็นบรษัิทแม่ของติก̂ตอ็ก (TikTok) ธุรกิจ
แอปวิดีโอสั�นของจีนเปิดเผยว่า บริษัทไดยื้*นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์สหรฐั เพื*อคดัคา้นคาํสั*งของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ที*ใหไ้บต์
แดนซเ์ลิกกิจการติก̂ต็อกในสหรฐั ซึ*งคาํสั*งดงักล่าวจะครบกาํหนดเสน้ตายในวนัพฤหสับดีที* 12 พ.ย.นี� ทั�งนี � เมื*อวนัที* 14 ส.ค.ที*ผ่านมา ปธน.ทรมัป์ได้
ออกสั*งบรหิารใหไ้บตแ์ดนซท์าํการขายหรือเลิกกิจการของติก̂ตอ็กในสหรฐัภายในเวลา 90 วนั ซึ*งจะครบกาํหนดในวนัที* 12 พ.ย.นี� 

 (-) ดัชนีนิกเกอ ิทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 29 ปีจากความหวังเร ื"องวัคซ ีนโควิด-19   หุน้ญี*ปุ่ นแตะระดบัสูงสุดในรอบกว่า 29 ปีในวนันี�
เนื*องจากนกัลงทนุยงัคาดหวงัถึงการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเรว็จากการระบาดของโควดิ-19 จากพฒันาการที*เกี*ยวขอ้งกบัวคัซีน ทั�งนี � ดชันี
นิกเกอิปรบัขึ �น 1.74% มาที* 25,338.52 ในช่วงปิดตลาดภาคเที*ยง ซึ*งขยายการปรบัขึ �นจาากรอบการซื �อขายก่อนหนา้เมื*อแตะระดบัสูงสุดนับตั�งแต่
เดือนมิ.ย.ปี 1991  ขณะที* ดชันี TOPIX ปรบัขึ �น 1.34% มาที* 1,723.65  หุน้ฟิวเจอรส์หรฐัปรบัขึ �นเล็กนอ้ยในช่วงแรกของรอบการซื �อขายเอเชีย ซึ*งเป็น
อีกปัจจยัหนนุตลาดหุน้ญี*ปุ่ น   

 (-) เม็ดเงนิเกือบ 2 ล้านล้านดอลลารส์ะพัดในตลาดการเงินจากข่าววัคซ ีนโควิด-19 ข่าวพฒันาการสาํคญัดา้นวคัซีนโควดิ-19 จุดชนวนวนัที*มี
การซื �อขายมากที*สุดวนัหนึ*งนับตั�งแต่จุดสูงสุดของวิกฤติโรคระบาด โดยเงินเกือบ 2 ลา้นลา้นดอลลารถ์ูกเปลี*ยนมือในวนัจันทร ์ เทรดเดอรแ์ห่เขา้สู่
สินทรพัยเ์สี*ยงในหุน้, ตลาดปรวิรรตเงินตรา และพนัธบตัร หลงัจากที*บรษัิท Pfizer Inc เผยขอ้มลูเชิงบวกตอ่การทดลองวคัซีนโควดิ-19 ขณะที*ยา้ยออก
จากสินทรพัย์ปลอดภัย เช่น หุน้กลุ่มเทคโนโลยี, เยนของญี*ปุ่ นและพันธบัตรชั�นดี นายมารค์ เทเลอร ์เทรดเดอรฝ่์ายขายของบริษัท Mirabaud 
Securities ระบวุ่า "ปริมาณการซื �อขายทะยานขึ �นเช่นกนัขณะที*มีการปรบัสมดลุพอรต์ใหเ้หมาะสม" ในสหรฐัมีการซื �อขายเกือบ 5 แสนลา้นดอลลารใ์น
ตลาดหุน้ในวันจันทร ์โดยเป็นหนึ*งในวันที*มีการซื �อขายคึกคักมากที*สุดนับตั�งแต่เดือนมี.ค. ขณะที*ในยุโรปมีการซื �อขายเป็นมูลค่า 1.20 แสนลา้น
ดอลลาร ์

 (-)  อ ิตาลีเตร ียมเป็นประเทศท ี" 10 ของโลก ตดิโควิด-19 สะสมแตะหลักล้าน วนันี� (11 พฤศจิกายน) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื*อง โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ล่าสุดอิตาลีเตรียมเป็นประเทศที* 10 ของโลกที*มีผู้ติดโควิด-19 สะสมแตะหลักล้าน 
(995,463 ราย) มีผูเ้สียชีวติแลว้ 42,330 ราย พบการระบาดรุนแรงสุดในอิตาลีที*แควน้ลอมบารเ์ดีย (ราว 2.65 แสนราย) ตามมาดว้ยแควน้ปิเอตมองต ์
(ราว 1 แสนราย) และแควน้คมัปาเนีย (ราว 9 หมื*นราย) 

 (-) ผู้น ําเสียงข้างมากวุฒสิภาสหรัฐหนุนร ่างกม.เยยีวยาโควดิ-19วงเงินต ํ"า เมื*อวานนี�นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุิสภาสหรฐั
ระบวุ่าเขาไม่เห็นความจาํเป็นของการมีรา่งกฎหมายมาตรการเยียวยาโควิด-19วงเงินสูง และมีความเหน็พอ้งตอ้งกนัระหวา่ง 2 พรรคการเมืองในการ
ผ่านร่างกฎหมายการใชจ่้ายที*เฉพาะเจาะจงในหลายส่วนก่อนสิ �นปีนี� เขากล่าวว่า "หากเราจะทาํขอ้ตกลงที*เหน็ชอบดว้ยกนัทั�ง 2 พรรค เราจาํเป็นตอ้ง
คิดเกี*ยวกับขนาดที*เหมาะสม สาํหรบัผมแลว้ดูเหมือนว่าสิ*งที*ทาํใหเ้ราเผชิญภาวะติดขัดมาหลายเดือนยังคงอยู่ ผมไม่คิดว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
ตอ้งการมาตรการวงเงินหลายลา้นลา้นดอลลาร ์ผมคดิวา่ควรมีการกาํหนดเปา้หมายเฉพาะจดุและคลา้ยกบัสิ*งที*ผมผลกัดนัในเดือนต.ค.และก.ย." 

 (+/-) ไบเดน โจมตีทร ัมป์ทาํสิ"งท ี"น่าละอายหลังไม่ยอมรับผลการเลือกตั�งปธน. สาํนกัข่าว CNBC รายงานว่า นายโจ ไบเดน วา่ที*ประธานาธิบดี
สหรฐัฯจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่าการที*ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ปฎิเสธที*จะเริ*มตน้กระบวนการการเปลี*ยนฝ่ายบริหารของ
ทาํเนียบขาว และปฎิเสธที*จะยอมรบัความพ่ายแพใ้นการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯเมื*อวนัที* 3 พ.ย. เป็นสิ*งที*น่าละอาย  โดยนายไบเดนยืนยันว่า
พรอ้มที*จะเขา้พิธีสาบานตนในวนัที* 20 ม.ค.2564 อย่างแน่นอน  นายไบเดน กล่าววา่ในขณะนี�เขาและทีมงานไดเ้ริ*มตน้ขั�นตอนการเปลี*ยนผ่าน ซึ*งเขา
จะดาํเนินการตามขั�นตอนเพื*อใหท้กุอย่างทาํงานสอดคลอ้งกนั รวมถงึการคดัเลือกผูที้*เหมาะสมเขา้มาเป็นรฐัมนตรี หลงัจากที*เขา้พิธีสาบานตนในวนัที* 
20 ม.ค.  นอกจากนี�เขายังไดพู้ดคุยกับผูน้าํประเทศของทวีปยุโรปโดยมีเป้าหมายสาํคัญคือการทาํงานร่วมกันเพื*อต่อสูก้ับไวรสัโควิด-19   ความ
เคลื*อนไหวของนายไบเดน ในครั�งนี �เกิดขึ �นหลงัจากที*นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯกล่าวว่าเขาและฝ่ายบริหาร
จะยอมรบัการเปลี*ยนผ่าน แตจ่ะไม่ยอมรบัผลการเลือกตั�งในครั�งนี � และประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ยงัคงทาํหนา้ที*ตอ่ไป ขณะที*ประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ ไดก้ล่าวผ่านทวติเตอรว์า่เขาคือผูช้นะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีในครั�งนี �   
 

  ท ี"มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์* 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื*อมั*นนกัลงทนุจาก Sentix   -10.0** -8.3 

วนัองัคารที* 10 พ.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.  0.5%** 1.7% 

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

 17.00น. ยโุรป ความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   32.8** 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW  39.0** 56.1 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.  104.0** 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.44M 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 


