
  

                           ราคาทองคํากําลังพยายามสร้างฐานและอาจมีความ
เป็นไปได้ที�ราคาจะขึ  นทดสอบโซน 1,890-1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ
หากผ่านได้อาจขยับขึ  นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,902 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์แต่หากผ่านแนวต้านแรกไม่ได้มีโอกาสย่อตัวลงมาในแนวรับ 
1,871-1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื�อสะสมกําลังอีกครั ง 

11 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐ อ้างว่าตนถูกโกงด้วยบตัรเลือกตั "งที#ผิดกฎหมาย และได้สั#งปลดนายมาร์ก เอสเปอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ พร้อม
ประกาศแตง่ตั "งนายคริสโตเฟอร์ มิลเลอร์ ผู้ อํานวยการศนูย์ตอ่ต้านการก่อการร้ายแหง่ชาต ิให้ปฏิบตัหิน้าที#รักษาการรมว.กลาโหมแทน ขณะที#เจ้าหน้าที#ระดบัสูง
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ทยอยลาออกในช่วงเวลาถ่ายโอนอํานาจ ความเคลื#อนไหวดงักล่าวเป็นการส่งสญัญาณที#อนัตราย จนสร้างความกงัวลเกี#ยวกบัการ
ถ่ายโอนอํานาจให้กบันายโจ ไบเดน วา่ที#ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ประเดน็ดงักล่าว เพิ#มความเสี#ยงตอ่การลงทนุในสินทรัพย์เสี#ยง และสร้างแรงซื "อทองคํา
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ในระยะสั "นราคาทองคํายงัคงพยายามรักษาระดบัไว้ โดยหากราคาสามารถทรงตวัได้เหนือระดบั 1,871-1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แนะนําเข้าซื "อเพื#อหวงัทํากําไรจากการดีดตวัขึ "นทดสอบโซน 1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม แต่หากผ่านไปได้ราคาจะขยบัขึ "นทดสอบแนวต้านถดัไปใน
โซน 1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/11/2563 15:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.70 1,878.00 1.30  0.07% 

Spot Silver ($) 24.23 24.23 0.00  0.02% 

เงนิบาท (฿/$) 30.29 30.26 -0.03  -0.10% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.61 44.67 1.06  2.43% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.78 42.48 0.70  1.68% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1818 1.1794 -0.0024  -0.21% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,871  1,859  1,847 

  1,893  1,902  1,912 

 

  



 

 

• (+) ผู้นําบราซลิโจมตีวัคซีนโควดิ-19 ของจีนหลังเหตุฆ่าตัวตายทาํให้ต้องระงับการทดลอง  หน่วยงานกํากบัดแูลกฎระเบียบด้านสุขภาพของบราซิล

ระงับการทดลองวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac ของจีนจากเหตไุม่พึ#งประสงค์ร้ายแรง ซึ#งสร้างความยินดีแก่ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ของ

บราซิล ซึ#งวิจารณ์ครั "งแล้วครั "งเล่าเกี#ยวความน่าเชื#อถือของวคัซีนดงักล่าว และระบุว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ซื "อวคัซีนชนิดนี "  สํานักงาน Anvisa ซึ#งเป็น

หน่วยงานกํากบัดแูลกฎระเบียบด้านสขุภาพของบราซิล ระงบัการทดลองเมื#อวนัจนัทร์ โดยระบุว่า เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ "นในวนัที# 29 ต.ค.  รัฐบาล

นครเซาเปาโล ซึ#งเป็นสถานที#ทดลองวคัซีน ระบุว่าการเสียชีวิตของอาสาสมัครคนหนึ#งได้รับการขึ "นทะเบียนว่าเป็นการฆ่าตวัตายและอยู่ระหว่างการ

สอบสวน 

• (+) นักเศรษฐศาสตร์เตือนวัคซีนต้านโควดิไม่ได้ทาํให้เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ  นทันที  คาร์ล แทนเนนโบม หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์จากนอร์เทิร์น ทรัสต์ ให้

สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซีว่า วัคซีนโควิด-19 ไม่ได้เป็นยาวิเศษที#จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื"นตัวแข็งแกร่งได้ในทันที โดยไม่ควรพึ#งพา

ความก้าวหน้าเรื#องวคัซีนอย่างเดียว แตเ่ศรษฐกิจจําเป็นต้องมีการเพิ#มการสนบัสนนุทางการคลงัด้วย  ถ้อยแถลงดงักล่าวมีขึ "น หลงัตลาดหุ้นทั#วโลกปรับตวั

ขึ "น เนื#องจากไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทยารายใหญ่สดุของสหรัฐ และไบโอเอ็นเทค บริษัทยาของเยอรมนี แถลงความคืบหน้าครั "งใหญ่ในการทดลองวคัซีนต้านไวรัส

โควดิ-19 โดยข่าวดงักล่าวทําให้นกัลงทนุมีความหวงัวา่เศรษฐกิจจะฟื"นตวัจากวกิฤตโควิด-19  ไฟเซอร์ และ ไบโอเอ็นเทค ประกาศว่า ผลการทดลองบ่งชี "ว่า

วคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ซึ#งทั "งสองบริษัทพฒันาร่วมกนั มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกนัไวรัสสําหรับผู้ ที#ไม่เคยติดเชื "อมาก่อน และบริษัทจะจด

ทะเบียนวคัซีนตอ่สํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในสปัดาห์หน้า และคาดว่าจะมีการผลิตวคัซีน 50 ล้านโดสภายในปีนี " และ 1,300 ล้านโดสในปีหน้า  

นกัเศรษฐศาสตร์รายนี "แสดงความเหน็วา่ ข่าววคัซีนและตวัเลขการจ้างงานที#ดีกว่าคาดในสหรัฐเป็นปัจจยัที#ดีสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ถึงอย่างนั "นก็ยงัต้อง

มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ#มเติมด้วย เพราะหากพิจารณาในแง่ของการจ้างงาน ยังมีชาวอเมริกนัจํานวนมากที#ไม่มีงานทํา ขณะที#หน่วยงานรัฐก็ไม่มี

งบประมาณมากพอ จนทําให้ต้องมีการเลิกจ้างและเลิกให้บริการบางอย่าง ซึ#งไม่เป็นผลดีตอ่เศรษฐกิจ 

• (+) ปอมเปโอไม่ยอมรับไบเดนชนะเลือกตั  ง มั� นใจทรัมป์ครองทําเนียบขาวอีกสมัย  นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐ ยงัไม่ยอมรับชยัชนะของนายโจ ไบเดน แม้นายไบเดนจากพรรคเดโมแครตได้ประกาศชยัชนะในการเลือกตั "งประธานาธิบดีสหรัฐเมื#อสปัดาห์ที#ผ่านมา

ก็ตาม  นายปอมเปโอกล่าวระหวา่งแถลงข่าววา่ "การเปลี#ยนผ่านของคณะทํางานประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ในสมยัที# 2 จะเป็นไปอย่างราบรื#น และเราจะ

นบัทกุคะแนนเสียง เพื#อที#ทั#วโลกจะมีความมั#นใจวา่ การเปลี#ยนผ่านคณะบริหารของทําเนียบขาวมีความจําเป็นอย่างยิ#ง เพื#อให้กระทรวงต่างประเทศทํางาน

อย่างประสบความสําเร็จเมื#อประธานาธิบดีเข้ารับตําแหน่งในวนัที# 20 ม.ค."  ถ้อยแถลงของนายปอมเปโอมีขึ "น หลงัทีมหาเสียงของปธน.ทรัมป์ตั "งคําถามถึง

ความถูกต้องของการเลือกตั "งประธานาธิบดีสหรัฐเมื#อสปัดาห์ที#แล้ว ด้วยการดําเนินการทางกฎหมายในหลายรัฐ Battleground State ขณะที#ปธน.ทรัมป์

ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ โดยอ้างว่าตนถูกโกงด้วยบตัรเลือกตั "งที#ผิดกฎหมาย  ด้านนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ได้ออกมายํ "าว่าการ

เลือกตั "งยงัไม่จบ ขณะที#นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐยืนยันว่า ปธน.ทรัมป์มีสิทธิ_ 100% ในการตั "งคําถามเกี#ยวกับผลการ

เลือกตั "ง แม้นายโจ ไบเดน ได้ออกมาประกาศชยัชนะแล้วก็ตาม 

• (-) พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ  สํานักข่าว AP รายงานว่า พรรคเดโมแครตของสหรัฐสามารถควบคมุสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื#อวานนี " โดยพรรคเดโมแครตคว้าเก้าอี "อย่างน้อย 218 ที#นั#ง  พรรคเดโมแครตอาจได้เก้าอี "อีกไม่กี#ที# แต่เสียงข้างมากของพวกเขาในสภา

ผู้แทนราษฎรมีแนวโน้มจะลดลง  พวกเขารักษาเสียงข้างมากหลงั AP ประกาศชยัชนะใน 3 รัฐในวนัองัคาร โดยนางคิม ชไรเออร์ชนะในวอชิงตนั, นายทอม 

โอฮลัเลรานในแอริโซนาและนายจิมมีย์ โกเมซ ในแคลิฟอร์เนีย 

 

  ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั งก่อน 

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

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (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. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.  104.0** 104.0 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.44M 6.49M 

วนัพธุที# 11 พ.ย. ทั "งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผ่านศกึ)   - - 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   745K 751K 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ "ามนัดบิรายสปัดาห์   - -8.0M 

วนัศกุร์ที# 13 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ประมาณการครั "งที#สอง GDP ไตรมาส 3/2020   12.7% 12.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื#อมั#นผู้บริโภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที#มีการประกาศออกมา 
*ที#มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที#  06 พฤศจิกายน 2020 ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 


