
 

 

 

 

   

1,881  1,865  1,849 

 1,912  1,921  1,934 

สรุป  รราคาทองคาํในตลาดโลกขยบัขึ �นเขา้ใกล ้1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมว้่าราคาทองคาํจะมีปัจจยักดดนัจากการเรง่พฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 หลงับริษัทใน
เครือของ Johnson & Johnson มีกาํหนดเขา้สู่การทดลองทางการแพทยร์ะยะที5 3 ในองักฤษในวนันี � ซึ5งจะทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวคัซีน 
กระตุน้แรงเก็งกาํไรในตลาดหุน้ และเป็นปัจจยัเชิงลบตอ่ราคาทองคาํ   แตน่กัลงทนุในตลาดยงัคงประเมินวา่ กวา่เศรษฐกิจจะกลบัมาแขง็แกรง่ในระดบัก่อนโควิด-19
ระบาดนั�น คงยงัตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร อีกทั�ง การระบาดของไวรสัในขณะนี�ยงัน่ากงัวล  โดยเฉพาะทางฝั5 งสหรฐัซึ5งยอดผูติ้ดโควิด-19 สะสมสงูเกิน 11 ลา้นราย
แลว้ ยงัคงมากที5สดุเป็นอนัดบั 1 ของโลก โดยมีผูเ้สียชีวิตใกลแ้ตะ 2.5 แสนราย  สง่ผลใหป้ระเมินวา่เฟดจาํเป็นตอ้งผอ่นคลายนโยบายการเงินต่อไป ขณะที5นกัลงทุน
ในตลาดยงัคงหวงัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมจ่าก นายโจ ไบเดน และทีมบรหิารของเขา จึงทาํใหด้อลลารย์งัถูกกดดนั และช่วยหนนุใหร้าคาทองคาํค่อยๆฟื�น
ตวัขึ �นอีกครั�ง สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนพ.ย.ของสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่  มีแรงซื �อดนัและราคา
พยายามทรงตวั หรอื หากราคายืนเหนือโซน 1,881 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้ห็นการดีดตวัขึ �นเพื5อพยายามทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,906-1,912 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากยงัไม่สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื5อสรา้งฐานราคา  โดยประเมินแนวรบัดา้นล่างโซน 1,881-1,865 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แนะนาํกลยุทธ ์ดบูรเิวณ 1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลุดสามารถเขา้ซื �อเก็งกาํไรระยะสั�น เพื5อขายทาํกาํไรเมื5อราคาดีดตวัหรอืบริเวณแนวตา้น 1,906-
1,912 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุควรชะลอการเขา้ซื �อบรเิวณแนวรบัถดัไปที5 1,865 ดอลลารต์อ่ออนซ(์ตดัขาดทนุหากหลดุ) 
 

                    หากราคาทองคํายังมีก ําลังซ ื�อท ี�ไม่มากนัก หร ือ 

หากราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,906-1,912 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

ได้ ให ้แ บ่งท อ งคําอ อ กข าย แ ต่ห ากผ่าน ได้ให ้ช ะล อ การ ข าย

ออกไป ขณะที�การเข ้าซ ื�อควรรอราคาอ่อนตวัลงใกล้แนวร ับ 

 

16 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

16/11/2563  12.15  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,887.60 1,895.21 7.61  0.40% 

Spot Silver ($) 24.63 25.01 0.38  1.53% 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.20 0.04  0.13% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,950 27,050 100  0.37% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.78 43.22 0.44  1.03% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.12 40.67 0.55  1.37% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1824 1.1852 0.0028  0.24% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) สหร ัฐฯ ติดโควิด-19 แตะ 11 ล้านราย เสียช ีวิตเกือบ 2.5 แสนราย วนันี� (16 พฤศจิกายน) ตามเวลาประเทศไทย ทางการสหรฐัอเมริกา มี
ยอดผูต้ิดโควิด-19 สะสมสูงเกิน 11 ลา้นรายแลว้ มากที5สุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก ทั�งยงัมีผูเ้สียชีวิตใกลแ้ตะ 2.5 แสนรายในอนาคตอนัใกล ้(246,129 
ราย) พบผูต้ิดเชื �อสะสมมากที5สุดที5รฐัเท็กซสั (ราว 1.08 ลา้นราย) ตามมาดว้ยรฐัแคลิฟอรเ์นีย (ราว 1.03 ลา้นราย) และรฐัฟลอริดา (ราว 8.75 แสน
ราย) ทั5วโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสมแลว้กว่า 54.3 ลา้นราย (54,320,021 ราย) รกัษาหายกว่า 38 ลา้นราย (38,135,524 ราย) หรือคดิเป็นราว 70% ของผูต้ิด
เชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 1,316,12 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ที5ราว 2.4% ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื �อสะสมในสหรฐัฯ อยู่ที5 11,029,470 ราย ตามมาดว้ย
อินเดีย (8,814,579 ราย) บราซิล (5,863,093 ราย) ฝรั5งเศส (1,915,713 ราย) รสัเซีย (1,910,149 ราย) สเปน (1,458,591 ราย) สหราชอาณาจักร 
(1,372,884 ราย) อารเ์จนตินา (1,310,491 ราย) โคลอมเบีย (1,198,746 ราย) อิตาลี (1,178,529 ราย) และเม็กซิโก (1,003,253 ราย) พบผูต้ิดเชื �อ
แลว้อย่างนอ้ย 184 จาก 193 ประเทศทั5วโลก 

 (-) บร ิษัทในเคร ือ "Johnson & Johnson"เตร ียมเร ิ�มการทดลองวัคซ ีนระยะท ี� 3 ในอังกฤษ  วคัซีนจากบริษัทในเครือของ Johnson & Johnson 
มีกาํหนดเขา้สู่การทดลองทางการแพทยร์ะยะที5 3 ในองักฤษในวนันี� ซึ5งจะทดสอบความปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีน  แถลงการณร์ะบวุ่า การ
ทดสอบของบริษัท Janssen Pharmaceutical จะรวมถึงอาสาสมัคร 6,000 คนและจะมีขึ �นในสถานที5 17 แห่ง วคัซีนดงักล่าวเป็นวคัซีนชนิดที5 3 ที5
ทดลองในองักฤษ พรอ้มกบัวคัซีนจาก AstraZeneca Plc ซึ5งเป็นหุน้ส่วนกบัมหาวทิยาลยัอ็อกซฟ์อรด์และวคัซีนอีกชนิดจาก Novavax Inc. 

 (-) ท ัศนะบวกวัคซ ีน,ข ้อมูลจดี ีพ ีหนุนหุ้นญี�ปุ่ นแตะระดับสูงสุดรอบ 29 ปี  หุน้ญี5ปุ่ นแตะระดบัสงูสดุรอบ 29 ปีในวนันี� หลงัจากที5เศรษฐกิจญี5ปุ่ น
ขยายตวัเป็นครั�งแรกในรอบ 4 ไตรมาส และขณะที5ความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนโควิด-19 ยงัคงหนนุตลาดโลก ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 1.54% 
มาที5 25,776.56 ณ เวลา 9.00 น.ตามเวลาไทย โดยในช่วงเปิดตลาด นิกเกอิดีดตัวขึ �นสู่ระดับสูงสุดนับตั�งแต่เดือนมิ.ย.1991 ดัชนี Topix ปรบัขึ �น 
1.31% มาที5 1,725.56 ขอ้มูลจากสาํนักคณะรฐัมนตรีแสดงในวนันี�ว่า เศรษฐกิจญี5ปุ่ นขยายตวัในอตัรารายปี 21.4% ซึ5งสูงกว่าคาดการณ์เฉลี5ยของ
ตลาดถึงการปรบัขึ �น 18.9% ซึ5งเป็นการปรบัขึ �นครั�งแรกในรอบ 4 ไตรมาส และตามหลงัการดิ5งลง 28.8% ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. ทศันะบวกเกี5ยวกบั
วคัซีนมีอิทธิพลมากกว่าความวิตกเกี5ยวกับยอดผูต้ิดโควิด-19 ที5เพิ5มขึ �นทั5วโลก ในขณะที5ข่าวจาก Johnson & Johnson เป็นแรงหนุนตลาดเพิ5มเติม 
โดยผู้ผลิตยาของสหรัฐดังกล่าว เริ5มการทดลองวีคซีนขั�นปลายในอังกฤษในวันนี� ในช่วงไม่นานนักหลังความคืบหน้าเชิงบวกจาก Pfizer และ 
Moderna Inc เกี5ยวกับงานดา้นการศึกษายาของพวกเขา แต่นักวิเคราะห์บางรายแนะนาํใหร้ะมัดระวังในระยะใกล้ ขณะที5สหรฐัและยุโรปออก
มาตรการจาํกดัอีกครั�งเพื5อยบัยั�งการพุ่งขึ �นเมื5อไม่นานมานี�ของยอดผูต้ดิเชื �อรายใหม่ซึ5งอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนในตลาดเพิ5มขึ �นในช่วงสั�นๆ 

 (-) ท ีมไบเดนเตร ียมพบผู้ผลิตวัคซ ีนต้านโควิดสัปดาหน์ี� รวมไฟเซอร-์โมเดอรน์า นายรอน เคลน หัวหนา้คณะทาํงานของนายโจ ไบเดน ว่าที5
ประธานาธิบดีสหรฐั เปิดเผยว่า ทีมที5ปรกึษาดา้นโรคโควิด-19 ของนายไบเดน จะพบปะหารือกับบรรดาบริษัทผลิตวคัซีนตา้นโควิด-19 ในสปัดาหนี์� 
นายเคลน ซึ5งเป็นอดีตผูป้ระสานงานในการรบัมือกับโรคอีโบลาของทาํเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีบารคั โอบามา กล่าวในรายการ "มีท เดอะ 
เพรสส"์ ของสถานีเอ็นบีซีว่า ทีมของนายไบเดนจะยงัไม่สามารถทาํงานรว่มกบัพนกังานของรฐับาลกลางไดจ้นกว่าสาํนกับริหารงานบรกิารทั5วไปของ
สหรฐั (จีเอสเอ)จะรบัรองกระบวนการเปลี5ยนผ่านตาํแหน่งประธานาธิบดี แตที่มงานจะพบปะหารือกบับรษัิทผูผ้ลิตยาชั�นนาํที5มีการทดลองวคัซีนโควดิ-
19 ทางคลินิกในเฟสสุดทา้ย เช่น ไฟเซอร ์โมเดอรน์า แอสตรา้เซนเนกา้ และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  การผลิตและจดัจาํหน่ายวคัซีนจะเป็นหนึ5งใน
ความทา้ทายสาํคญัของคณะทาํงานของนายไบเดนเมื5อเขา้รบัตาํแหน่งในวนัที5 20 ม.ค.2564 

 (+/-) ท ี�ปร ึกษาไบเดนจี�คองเกรสเร ่งคุมโควิด  ที5ปรกึษาไบเดนจี�คองเกรสเรง่คมุโควิด-19 หลงัยอดติดเชื�อในสหรฐัทะลุ 11 ลา้นราย ดร.ไมเคลิ ออ
สเตอรโ์ฮลม์ ที5ปรกึษาดา้นการควบคมุโรคโควิด-19 ของนายโจ ไบเดน ว่าที5ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรฐั เรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสออกมาตรการ
เร่งด่วนเพื5อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื �อในสหรัฐพุ่งขึ �นทะลุ 11 ล้านรายแล้ว  ดร.ออสเตอรโ์ฮล์ม ซึ5งดาํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการศนูยน์โยบายการและการวจิยัโรคติดเชื �อของมหาวทิยาลยัมินนิโซตา กล่าวว่า การเปลี5ยนผ่านตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัที5ล่าชา้จะเป็น
อปุสรรคตอ่การรบัมือกบัการแพรร่ะบาด รวมถึงกบั การกระจายวคัซีน พรอ้มเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของโควดิ-19 ก่อนที5นายไบเดนจะเขา้รบัตาํแหน่งในวนัที5 20 ม.ค. 2564 
 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์5 16 พ.ย. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนต.ค.   1.8%** 0.8% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   6.9%** 6.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนพ.ย.   13.8 10.5 

วนัองัคารที5 17 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนต.ค.   0.6% 1.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.   0.5% 1.9% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนต.ค.   72.3% 71.5% 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   1.1% -0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.   0.5% 0.3% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที5อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   85 85 

วนัพธุที5 18 พ.ย. 14.00น. ไทย การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.5% 0.5% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   -0.3% -0.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนต.ค.   1.57M 1.55M 

 20.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ5มสรา้งบา้นเดือนต.ค.   1.45M 1.42M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 4.3M 

วนัพฤหสับดีที5 19 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   707K 709K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื5อมั5นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนต.ค.   6.45M 6.54M 

วนัศกุรที์5 20 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.1% 0.4% 

 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.   -0.4% 1.5% 

 วนัที5 1 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสารที์5 21 พ.ย. วนัที5 2 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

วนัอาทติยที์5 22 พ.ย. วนัที5 3 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที5มีการประกาศออกมา 
*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที5 13 พฤศจิกายน 2563  ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


