
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,855 1,847 1,833 

1,890 1,900 1,912 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 10.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากความวิตกเกี�ยวกับการทะยานขึ �นของตวัเลขผู้ติดเชื �อ COVID-19 รายใหม่ใน
สหรัฐ  ลา่สดุสหรัฐรายงานยอดผู้ตดิเชื �อรายใหม่มากกว่า 144,000 รายในวนัพธุ  นบัเป็นยอดผู้ตดิเชื �อรายวนัที�สงูที�สดุเป็นประวตัิการณ์  และผลกัดนัให้ค่าเฉลี�ย 7 วนัของยอดผู้ติดเชื �อ
รายใหม่เพิ�มขึ �น 35% จากสปัดาห์ก่อนหน้าสูร่ะดบั 127,603 ราย  สถานการณ์ดงักลา่วทําให้หลายรัฐประกาศใช้มาตรการเข้มงวดเพื�อควบคมุการแพร่ระบาด  จนก่อให้เกิดความวิตกว่า
มาตรการดงักลว่จะกระทบตอ่การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐ  จงึกดดนัให้สกลุเงินดอลลาร์อ่อนคา่ลง  นอกจากนี �สกุลเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัเพิ�มจากการเปิดเผยตวัเลขดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ที�ออกมาแย่กว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์อีกด้วย  ขณะที�สินทรัพย์ปลอดภยัได้รับแรงหนนุในวงกว้างทั �งค่าเงินเยน, ทองคํา รวมไปถึงพนัธบตัร  ซึ�งแรงซื �อพนัธบตัร
สง่ผลกดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรให้ร่วงลงจนเป็นปัจจยัหนนุทองคําในฐานะสนิทรัพย์ที�ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยเพิ�มเติม  อย่างไรก็ดี  ตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการ
ว่างงานครั �งแรกของสหรัฐที�ปรับตวัลงเป็นสปัดาห์ที� 4 ตดิต่อกัน และ “ลดลงเกินคาด” สู่ระดบั 709,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว  เป็นปัจจยัสกัดการการปรับตวัขึ �นของราคาทองคํา  ด้าน
กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -1.17 ตนั  สําหรับวนันี �  ตดิตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลติ (PPI), คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค และคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1883.81 1861.80 1865.10 1876.16 10.78 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1896.89 24.42 41.67 

MA 50 Days 1906.24 24.70 41.58 

MA 200 Days 1787.13 20.21 39.99 

RSI 9 Days 44.59 48.22 58.94 

RSI 14 Days 45.57 48.43 55.82 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,239.57 -1.17 

ishare 17,709.43 -89.67 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9879 -0.8770 0.9269 

10 วนั 0.8063 -0.4693 0.3185 

20 วนั 0.8188 -0.1653 0.4629 

50 วนั 0.8972 -0.3027 0.6860 

100 วนั 0.9239 0.2842 0.8662 

200 วนั 0.9199 0.2773 0.8929 

 

 

13 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เสี� ยงเปิดสถานะซื �อหากราคาสามารถยืน

เหนือ 1,859-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื�อหวังทํากําไร

จากการดีดตัวขึ �นช่วงสั �น โดยทยอยขายทาํกําไรหากราคา

ยังไม่ยืนเหนือโซน 1,890-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรง แตร่ะยะสั �นราคาพยายามเคลื�อนไหวในกรอบและอาจเกิดการฟื�นตวัขึ �นได้บ้าง หากราคา
ยืนเหนือแนวรับ 1,859-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ�าสุดของวันอังคารและวันพุธ)จะทําให้มีแรงซื �อเก็งกําไร
สง่ผลให้ราคาดีดกลบัชว่งสั �นๆ เบื �องต้นอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครั �งหากราคายงัไม่มีแรงซื �อมากพอหรือมี
ปัจจยัใหมม่าดนัราคาขึ �น โดยประเมินแนวต้านที� 1,890-1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 317.46 จุด วิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจทรุด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดเมื�อคืนนี � (12 พ.ย.) เนื�องจาก
นักลงทุนวิตกกังวลเกี�ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังจากจํานวนผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 เพิ�มขึ �นอย่างมากในสหรัฐ ซึ�งทําให้หลายรัฐประกาศใช้
มาตรการเข้มงวดเพื�อควบคมุการแพร่ระบาด โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธนาคารซึ�งมีความอ่อนไหวต่อทิศทางเศรษฐกิจร่วงลงอย่างหนกั ขณะที�
หุ้นกลุ่มสายการบนิและกลุ่มธุรกิจเรือสําราญดิ�งลงเนื�องจากความกงัวลเกี�ยวกบัจํานวนผู้ตดิเชื �อที�สงูขึ �น  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,080.17 
จุด ลดลง 317.46 จุด หรือ -1.08% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,537.01 จุด ลดลง 35.65 จุด หรือ -1.00% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,709.59 จุด 
ลดลง 76.84 จดุ หรือ -0.65% 

• (+) "พาวเวล" ชี �ยังไม่สามารถประเมินผลบวกของวัคซีนต่อทิศทางเศรษฐกิจ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า 
ความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ถือเป็นข่าวดีในระยะกลาง แตก็่ยงัคงมีความท้าทายและความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัช่วงเวลาในการผลิต 
แจกจ่าย และประสิทธิภาพของวคัซีนในกลุ่มที�แตกตา่งกนั  "ยงัเร็วเกินไปที�จะประเมินได้อย่างเชื�อมั�นต่อผลบวกของวคัซีนต่อทิศทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ในระยะใกล้" นายพาวเวลกล่าวในการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ร่วมกบันางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) และนายแอนดรูว์ เบลีย์ 
ผู้วา่การธนาคารกลางองักฤษ (BoE)  นายพาวเวลยงักล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฟื�นตวัค่อนข้างช้า แต่ยงัคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยความเสี�ยงหลกัมาจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ซึ�งการชะลอตวัเป็นเรื�องที�เข้าใจได้ หลงัจากที�เศรษฐกิจดีดตวัขึ �นอย่างมากในเดือนพ.ค.และมิ.ย. 

• (+) แพทย์ใหญ่ทาํเนียบขาวไม่มั�นใจวัคซีนสามารถกําจัดโรคโควิด-19  นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้ อํานวยการสถาบนัภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติ
สหรัฐ และเป็นนายแพทย์ใหญ่ของคณะทํางานเฉพาะกิจด้านการควบคมุโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาว กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี �กําลงัจะมีวคัซีนซึ�งจะช่วย
ยตุกิารแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 แตเ่ขาก็ไม่แน่ใจว่าวคัซีนดงักล่าวจะสามารถกําจดัโรคโควิด-19 ได้  นายแพทย์ฟอซีกล่าวว่า ประชาชนไม่ควรชะล่า
ใจ และปล่อยการ์ดตก หลงัมีข่าววา่มีการพฒันาวคัซีนที�มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั 

• (+) ดอลล์อ่อน วติกผลกระทบโควดิระบาดหนักในสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (12 พ.ย.) โดยภาวะการซื �อขายเป็นไปอย่างซบเซา เนื�องจากนกัลงทนุกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจที�เกิดจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 นอกจากนี � ข้อมลูเงินเฟ้อที�ซบเซาของสหรัฐยงัเป็นอีกปัจจยัที�สร้างแรงกดดนัต่อดอลลาร์  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหว
ของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.09% แตะที� 92.9628  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.08 เยน 
จากระดบั 105.45 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9147 ฟรังก์ จากระดบั 0.9172 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3139 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3070 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1806 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1773 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3115 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3210 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อน
คา่ลงสู่ระดบั 0.7236 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7274 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) รมว.คลังเยอรมนีเตือนมาตรการล็อกดาวน์กระทบเศรษฐกิจใน Q4  นายโอลาฟ โชลซ์ รมว.คลังเยอรมนี กล่าวว่า การที�รัฐบาลเยอรมนีใช้
มาตรการล็อกดาวน์ในเดือนพ.ย.เพื�อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในไตรมาส 4 แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลจะช่วยลดผลกระทบที�เกิดขึ �น  อย่างไรก็ดี นายโชลซ์ระบุว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเยียวยาภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 มีแนวโน้มที�จะมีวงเงินสงูกวา่ที�คาดการณ์ไว้ที�ระดบั 1 หมื�นล้านยโูร (1.179 หมื�นล้านดอลลาร์) 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดกิารว่างงานตํ�าสุดรอบ 7 เดือน  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกปรับตวัลงเป็น
สปัดาห์ที� 4 ตดิตอ่กนั โดยลดลงสู่ระดบั 709,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว จากระดบั 757,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ทรงตัวในเดือนต.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ทรงตวัในเดือนต.ค. หลงัจากปรับตวัขึ �น 
0.2% ในเดือนก.ย.  ดชันี CPI ทรงตวัในเดือนต.ค. เนื�องจากการร่วงลงของราคานํ �ามนัได้หกัล้างการดีดตวัขึ �นของราคาอาหาร  เมื�อเทียบรายปี ดชันี CPI 
ดีดตวั 1.2% ในเดือนต.ค. หลงัจากพุ่งขึ �น 1.4% ในเดือนก.ย.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี CPI เพิ�มขึ �น 0.1% ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบราย
เดือน และเพิ�มขึ �น 1.3% เมื�อเทียบรายปี  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ ดชันี CPI เพิ�มขึ �น 0.1% ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบรายเดือน และเพิ�มขึ �น 1.3% 
เมื�อเทียบรายปี 

 
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   15.5%** -19.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   0.0%** 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์   709K** 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 

 
 

 


