
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,871 1,859 1,847 

1,893 1,902 1,912 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  6.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อ Buy the dip หลงัจากราคาทองคําร่วงลงแรง  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรง
หนนุจากสญัญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื�องของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)  หลงัจากนายโรเบร์ิต แคปแลน ประธานเฟดดลัลสั ระบวุานนี � เฟดไมค่วรยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตราบใดที� COVID-19 ยงัคงมีการแพร่ระบาด พร้อมกบัเตือนว่าช่วงเวลา 2 ไตรมาสข้างหน้าจะมีความท้าทาย และยากลําบากมาก เพราะความเสี�ยงในช่วงขาลงกําลงัเพิ�มขึ �นอนัเนื�องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19  ปัจจยัดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,890.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัเป็นไปอยา่ง
จํากัดเมื�อเทียบกับการปรับตัวลงแรงในวันทําการก่อนหน้า  เหตุเพราะความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 ยงัเป็นปัจจัยบั�นทอนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํา  
ประกอบกบัดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ �น +0.02% วานนี �เนื�องจากนกัลงทนุมีการปิดสถานะซื �อในสกลุเงินปลอดภยัหลกัอื�นๆ  อาทิเช่น  เยน  และฟรังก์สวิส  รับข่าวความคืบหน้าเกี�ยวกบัการผลิตวคัซีน
ต้านCOVID-19  ซึ�งทําให้ดอลลาร์ยงัคงเคลื�อนไหวทรงตวัจนเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกของราคาทองคํา  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผย
ตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ  ขณะที�ปริมาณการซื �อขายในช่วงคํ�าอาจเบาบางกว่าปกติ  เนื�องจากภาคธนาคารรวมถึงตลาดพันธบตัรของสหรัฐจะปิดทําการเนื�องในวันทหารผ่านศึก  (Veterans 
Day) อยา่งไรก็ตามตลาดทนุ ตลาดเงินและตลาดทองคํานิวยอร์กยงัคงเปิดทําการตามปกต ิ

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1890.41 1859.50 1863.53 1874.57 6.32 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1897.62 24.28 40.62 

MA 50 Days 1908.67 24.80 41.65 

MA 200 Days 1784.14 20.15 40.10 

RSI 9 Days 43.44 49.45 63.94 

RSI 14 Days 45.06 49.21 58.81 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,249.79 0.00 

ishare 17,799.10 -112.81 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8754 -0.8987 0.4248 

10 วนั 0.8797 -0.1732 0.4950 

20 วนั 0.8713 0.0227 0.4940 

50 วนั 0.9121 -0.1013 0.7380 

100 วนั 0.9332 0.2767 0.8865 

200 วนั 0.9153 0.2399 0.8924 

 

 

11 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น เสี�ยงเข้าซื อ

ในบริเวณ 1,871-1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหาก

หลุด 1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์) พิจารณาขายทาํกําไรช่วงสั น

หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,893-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

 

หลงัจากราคาทองคําทิ �งลงแรง ราคาสามารถยืนได้จงึเกิดแรงซื �อพยงุราคาไว้ อย่างไรก็ตาม เมื�อราคาปรับตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายเข้ามา
กดดนัจนราคาปรับตวัขึ �นในระดบัจํากัด หากราคาไม่ผ่านโซนแนวต้านระยะสั �นอยู่ที� 1,893-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าเป็น
การแกวง่ตวัในกรอบโดยมีแนวรับบริเวณ 1,871-1,859 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  (1,859 เป็นระดบัตํ�าสดุวานนี � และระดบัตํ�าสดุ เดือนต.ค.) 
 



 

 

• (+) ประธานเฟดดัลลัสกังวลเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญความเสี�ยงช่วงขาลงจากโควิด  นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาดลัลสั กล่าววา่ เขามีความกงัวลวา่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญความเสี�ยงในช่วงขาลงในระยะสั �น อนัเนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เขามี
ความเชื�อมั�นต่อเศรษฐกิจในระยะยาว  "ช่วงเวลา 2 ไตรมาสข้างหน้าจะมีความท้าทาย และยากลําบากมาก โดยความเสี�ยงในช่วงขาลงกําลังเพิ�มขึ �นอัน
เนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19" นายแคปแลนกล่าว  อย่างไรก็ดี นายแคปแลนกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มดีดตวัขึ �นอย่างแข็งแกร่ง
ในช่วงครึ�งหลงัของปีหน้า หลงัจากที�มีการแจกจ่ายวคัซีนต้านโควดิ-19 ในวงกว้าง  นอกจากนี � นายแคปแลนยงัระบุว่า ตราบใดที�ไวรัสโควิด-19 ยงัคงมีการ
แพร่ระบาด เฟดไม่ควรยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ�งรวมถึงการซื �อพนัธบตัรวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือน และโครงการปล่อยสินเชื�อให้แก่
ภาคธุรกิจสหรัฐ 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ�มขึ น 84,000 ตําแหน่งในเดือนก.ย.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการ
เปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึ�งเป็นมาตรวดัอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพิ�มขึ �น 84,000 
ตําแหน่ง สู่ระดบั 6.4 ล้านตําแหน่งในเดือนก.ย. 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื�อมั�นธุรกิจขนาดย่อมทรงตัวในเดือนต.ค.  สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาตสิหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันี �ว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ธุรกิจขนาดย่อมทรงตวัที�ระดบั 104 ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบกบัเดือนก.ย. ซึ�งสอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ และเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในเดือนก.พ. 

• (-) "ปูตนิ" เผยรัสเซียเตรียมอนุมัตจิดทะเบียนวัคซีนต้านโควิดเป็นตัวที� 3  สื�อของรัสเซียรายงานวนันี �ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้ นํารัสเซีย 
ประกาศว่า รัสเซียเตรียมอนุมตัิการจดทะเบียนวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นตวัที� 3 ของประเทศ  ปธน.ปตูินกล่าวว่า วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ทกุตวัของ
รัสเซียล้วนมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี ปธน.ปตูนิไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกบัวคัซีนตวัใหม่ และข้อมลูการจดทะเบียนแตอ่ย่างใด   

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงนิหลัก รับข่าววัคซีนโควิดคืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (10 พ.ย.) เนื�องจากนกัลงทุนยังคงขานรับข่าวความคืบหน้าเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ขณะที�นกัลงทุนจับตาข้อมูล
เศรษฐกิจของสหรัฐในสปัดาห์นี � ซึ�งรวมถงึดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุล
เงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.02% สู่ระดบั 92.7513  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9150 ฟรังก์ จากระดบั 0.9127 
ฟรังก์ และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3020 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2984 ดอลลาร์แคนาดา แต่หากเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 105.28 เยน จากระดบั 105.43 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1813 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1829 ดอลลาร์ 
ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.3253 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3166 ดอลลาร์  

• (-) ผอ.สถาบันโรคตดิเชื อสหรัฐชี อาจมีวัคซีนโควดิ-19 เพียงพอสําหรับชาวอเมริกันภายในเม.ย.  นายแพทย์แอนโธนี  เฟาซี ที�ปรึกษาด้านโควิด-19 
ของทําเนียบขาวและผู้ อํานวยการสถาบนัโรคภมูิแพ้และตดิเชื �อแหง่ชาตสิหรัฐระบวุา่ อาจมีวคัซีนโควดิ-19 เพียงพอสําหรับชาวอเมริกนัที�ต้องการฉีดป้องกนั
โรคภายในสิ �นเดือนเม.ย.ปี 2021  ขณะที�กรอบเวลาดงักล่าวเป็นการประมาณการ นายแพทย์เฟาซีระบวุา่อาจต้องใช้เวลาจนถงึ “ไตรมาส 2 และไตรมาส 3" 
ของปีหน้าเพื�อโน้มน้าวให้ประชาชนรับวคัซีนป้องกันไวรัสชนิดนี � อย่างไรก็ตาม ข้อมลูเชิงบวกเบื �องต้นของบริษัท Pfizer ที�แสดงว่าวคัซีนโควิด-19 มี
ประสิทธิภาพกวา่ 90% อาจจงูใจให้ประชาชนรับวคัซีนเร็วขึ �น  เขาตอบคําถามของนายเจค แทปเปอร์ ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทศัน์ CNN ว่าประชาชน
ส่วนใหญ่จะได้รับวคัซีนเมื�อไร โดยระบวุา่ "ผมคดิวา่คณุจะได้วคัซีนภายใน 4 เดือนแรก ผมคดิวา่ภายในเดือนเม.ย. คณุจะสามารถรับวคัซีน" 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 262.95 จุด ขานรับวัคซีนโควิดคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (10 พ.ย.) เนื�องจากข่าวความ
คืบหน้าเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ยงัคงจูงใจให้นกัลงทุนเข้าซื �อหุ้นกลุ่มที�ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ ซึ�งรวมถึงหุ้นกลุ่มค้าปลีก
และกลุ่มอตุสาหกรรม อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบติดต่อกนัเป็นวนัที� 2 เนื�องจากความคืบหน้าของวคัซีนยงัคงทําให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีซึ�งเคยได้อานิสงส์จากการที�ประชาชนต้องทํางานที�บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,420.92 
จุด เพิ�มขึ �น 262.95 จุด หรือ +0.90% ขณะที�ดชันี Nasdaq ปิดที� 11,553.86 จุด ลดลง 159.93 จุด หรือ -1.37% ส่วนดชันี S&P500 ปิดที� 3,545.53 จุด 
ลดลง 4.97 จดุ หรือ -0.14% 
                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 


