
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,855 1,847 1,833 

1,890 1,900 1,912 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 9.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําแกว่งแคบในระหว่างการซื �อขายในตลาดเอเชีย  ก่อนที%จะมีแรงขายทางเทคนิคสลบัออกมาหลงัจากที%ราคาหลดุ
กรอบสามเหลี%ยมแบบสมมาตร(Symmetrical triangle) นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ%มจากการอ่อนค่าสกลุเงินยโูร  หลงันางคริสติน  ลาการ์ด  ประธานธนาคารกลางยโุรป(ECB) 
กล่าวในระหว่างร่วมการประชุมประจําปี ECB Forum เมื%อวานนี �ว่า  ECB จะให้ความสําคัญกับการเข้าซื �อพันธบตัรฉุกเฉินมากขึ �น  และอัตราดอกเบี �ยกู้ ยืมระดับตํ%าสําหรับธนาคารเพื%อช่วย
สนบัสนนุเศรษฐกิจยโูรโซน  ซึ%งการอ่อนค่าของยโูรเป็นปัจจยัหนนุสกลุเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าจนกดดันราคาทองคํา  ประกอบกับสินทรัพย์ปลอดภัยยงัคงได้รับแรงกดดันต่อเนื%องจากความหวัง
เกี%ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้าน COVID-19  ขณะที%ล่าสดุวานนี � CEO ของ MODERNA ออกมาระบวุ่า  ทางบริษัทจะได้ผลการวิเคราะห์เบื �องต้นของการทดลองวคัซีนต้าน COVID-19 ขั �นสุดท้าย
ในเดือนพ.ย.นี �  และจะยื%นขออนมุตัิการใช้วคัซีนเป็นกรณีฉกุเฉิน (emergency use authorization-EUA) จาก FDA สหรัฐในช่วงต้นเดือนธ.ค. ซึ%งถือเป็นอีกหนึ%งวัคซีนที%มีความคืบหน้าตามหลัง
วคัซีนของ Pfizer Inc และ BioNTech ปัจจยัดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําอ่อนตวัลงทดสอบระดบัตํ%าสดุบริเวณ  1,855.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -9.05 ตัน 
สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ  รวมถึงติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวล ประธานเฟด,นางคริสติน  ลาการ์ด  
ประธาน ECB และนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE  ซึ%งมีกําหนดจะเข้าร่วมการอภิปรายในการประชมุ ECB Forum ในคืนนี � 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1884.45 1855.30 1876.80 1865.38 -9.19 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1896.20 24.36 41.22 

MA 50 Days 1907.16 24.75 41.62 

MA 200 Days 1785.57 20.18 40.05 

RSI 9 Days 41.02 48.60 65.62 

RSI 14 Days 43.23 48.65 60.08 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,240.74 -9.05 

ishare 17,799.10 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9895 -0.9108 0.6993 

10 วนั 0.8256 -0.3180 0.4572 

20 วนั 0.8263 -0.1111 0.4711 

50 วนั 0.9008 -0.2111 0.7163 

100 วนั 0.9283 0.2764 0.8774 

200 วนั 0.9175 0.2588 0.8928 

 

 

12 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น การเข้าซื อ
อาจต้องรอจังหวะการอ่อนตัวลงของราคาค่อยเข้าซื อ หรือ
หากราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,884-1,890 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื.อทํากําไรบางส่วน แต่
หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

ระหวา่งวนัหากราคาทองคําไมห่ลดุ 1,859-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีโอกาสที%ราคาจะพยายามทรงตวัรักษาระดบัไว้ โดยหากยืนเหนือ
ระดบัสงูสดุของวนัก่อนหน้าได้ (โซน1,880-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์) การขยบัขึ �นจะมีแนวต้านไปที% 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หาก
หลดุแนวรับแรก กรอบด้านลา่งจะอยูท่ี% 1,847-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) จอร์เจยีเตรียมนับคะแนนใหม่ เหตุ "ไบเดน-ทรัมป์" เบยีดกันสูสี  นายแบรด แรฟเฟนสเปอร์เกอร์ เจ้าหน้าที%ระดบัสงูของรัฐจอร์เจีย กล่าวว่า 
รัฐจอร์เจียจะทําการนบัคะแนนเลือกตั �งใหม่ เนื%องจากนายโจ ไบเดน ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต และประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์มีคะแนนเลือกตั �งสสูีกนัอย่างมาก  "จะมีการนบัคะแนนด้วยมือในแต่ละเคาน์ตี" นายแรฟเฟนสเปอร์เกอร์กล่าว  นายแรฟเฟนสเปอร์เกอร์ยงัระบุ
ว่า ทางรัฐจะทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที%ในเคาน์ตีเพื%อให้กระบวนการนบัคะแนนเสร็จสิ �นก่อนเส้นตายวนัที% 20 พ.ย.สําหรับการยืนยนัผลการนบัคะแนน
ทั%วทั �งรัฐ 

• (-) รัสเซียเผยวัคซีน Sputnik V มีประสิทธิภาพ 92% ป้องกันโควิด-19  RDIF ซึ%งเป็นกองทนุบริหารความมั%งคั%งของรัสเซีย และเป็นผู้ ให้การ
สนบัสนนุการผลิตวคัซนี Sputnik V ซึ%งเป็นวคัซนีต้านไวรัสโควิด-19 ของรัสเซยี ระบวุ่า ผลการทดลองบง่ชี �ว่า Sputnik V มีประสิทธิภาพ 92% ในการ
ป้องกนัไวรัสโควิด-19  "ข้อมลูบ่งชี �ว่าเรามีวคัซีนซึ%งมีประสิทธิภาพมาก" นายคิริลล์ ดมิเทรียฟ ผู้อํานวยการ RDIF กล่าว  RDIF เปิดเผยว่า ผลการ
ทดลองดงักล่าวมาจากการทดลองวัคซีนต่ออาสาสมคัรจํานวน 16,000 ราย ซึ%งได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และการทดลองดงักล่าวจะยังคงดําเนิน
ต่อไปอีก 6 เดือน โดยจะมีอาสาสมคัรรวมทั �งสิ �น 40,000 ราย 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับความหวังวัคซนีต้านโควิดคืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื%อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที%ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื%อคืนนี � (11 พ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากความคืบหน้าในการพฒันาวคัซนีต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ ขณะที%ยโูรอ่อนค่าลงหลงัจากสภา
ผู้ เชี%ยวชาญเศรษฐกิจของเยอรมนี (GCEE) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะหดตวัลงกว่า 5% ในปีนี �ดชันีดอลลาร์ ซึ%งเป็นดชันีวดัความเคลื%อนไหว
ของดอลลาร์เมื%อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ%มขึ �น 0.32% แตะที%ระดบั 93.0452 เมื%อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื%อเทียบกบัเงินเยน 
ที%ระดบั 105.45 เยน จากระดบั 105.28 เยน และแข็งค่าเมื%อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที%ระดบั 0.9172 ฟรังก์ จากระดบั 0.9150 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์
สหรัฐยงัแข็งค่าเมื%อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที%ระดบั 1.3070 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3020 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื%อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที%ระดบั 1.1773 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1813 ดอลลาร์ ขณะที%เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที%ระดบั 1.3210 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3253 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7274 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7281 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ผู้ เชี.ยวชาญคาดเศรษฐกิจเยอรมนีหดตัว 5.1% ในปีนี  ก่อนขยายตัว 3.7% ปีหน้า  สภาผู้ เชี%ยวชาญเศรษฐกิจของเยอรมนี (GCEE) ออก
รายงานคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีจะหดตวัลง 5.1% ในปีนี � ก่อนที%จะขยายตวั 3.7% ในปีหน้า  GCEE ซึ%งเป็นสถาบนัให้คําปรึกษาต่อรัฐบาล
เยอรมนี ระบเุตือนว่า ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  GCEE ระบวุ่า เศรษฐกิจของ
ประเทศอื%นเป็นปัจจยัที%ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเยอรมนีเช่นกนั  "เศรษฐกิจจีนมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วอีกครั �งหนึ%ง โดยการฟื�นตวัอย่างแข็งแกร่ง
ในไตรมาส 3 จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐและยโูรโซนมีตวัเลข GDP ที%เพิ%มขึ �นอย่างมาก"  "พฒันาการของเศรษฐกิจเยอรมนีจะขึ �นอยู่กบัการควบคมุ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการพฒันาของเศรษฐกิจในต่างประเทศ" นายลาร์ส เฟลด์ ประธาน GCEE กล่าว 

• (+/-) เดโมแครตจาํเป็นต้องชนะเลือกตั งสว.ในจอร์เจยี เพื.อมี 50 เสียงเท่ารีพบัลิกัน  สื%อรายงานว่า นายแดน ซลัลิแวน วฒิุสมาชิกสงักดัพรรค
รีพบัลิกนั ยงัคงสามารถรักษาเก้าอี �ในรัฐอลาสก้าได้ ส่งผลให้ขณะนี �พรรครีพบัลิกนัสามารถครองเก้าอี �ในวฒิุสภาสหรัฐได้ 50 ที%นั%ง จากทั �งหมด 100 ที%
นั%ง  ส่วนการแข่งขนัในรัฐจอร์เจียยงัคงไม่ได้ข้อสรุป โดยอาจจะต้องตดัสินด้วยการลงคะแนนเสียงรอบสองในเดือนม.ค. ซึ%งพรรคเดโมแครตจําเป็นที%
จะต้องได้ทั �งสองที%นั%งในรัฐดงักล่าว เพื%อให้สามารถครองเก้าอี �ในวฒิุสภาได้ 50 ที%นั%ง เช่นเดียวกบัพรรครีพบัลิกนั 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 23.29 จุด หวั.นโควิดระบาดหนักฉุดเศรษฐกิจ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื%อคืนนี � (11 พ.ย.) เนื%องจากนกั
ลงทนุเริ%มกลบัมาวิตกกงัวลเกี%ยวกบัจํานวนผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ที%พุ่งขึ �นอย่างรวดเร็วในสหรัฐ จนทําให้หลายรัฐประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพื%อ
ควบคมุการแพร่ระบาด อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq พลิกกลับมาปิดตลาดในแดนบวก เนื%องจากนกัลงทุนเข้าซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื%อสาร  
ดชันีเฉลี%ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที% 29,397.63 จดุ ลดลง 23.29 จดุ หรือ -0.08% ขณะที%ดชันี S&P500 ปิดที% 3,572.66 จดุ เพิ%มขึ �น 27.13 จดุ หรือ 
+0.77% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที% 11,786.43 จดุ เพิ%มขึ �น 232.57 จดุ หรือ +2.01% 
 
 

                         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 

 23.45น. สหรัฐฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. สหรัฐฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 23.45น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

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 

 
 

 

 

 

 

 


