
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,865 1,849 

1,912 1,921 1,934 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  11.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกบัจํานวนผู้

ติดเชื �อCOVID -19 ที�พุ่งขึ �นในสหรัฐ  ทั �งนี �  จากการวิเคราะห์ข้อมลูของ CNBC ที�รวบรวมโดย Johns Hopkins University พบว่า  สหรัฐมียอดผู้ติดเชื �อ COVID-19 รายใหม่เพิ�มขึ �นมากกว่า 

177,200 รายในวนัศกุร์  จนผลกัดนัให้ค่าเฉลี�ย 7 วนัเพิ�มขึ �นมากกว่า 35% เมื�อเทียบกบัสปัดาห์ที�ผ่านมาสู่ระดบั 139,900 รายต่อวนั  สถานการณ์ดงักล่าวกระตุ้นความวิตกเกี�ยวกับเส้นทางการ

ฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐจนกดดนัการเคลื�อนไหวของสกลุเงินดอลลาร์  นอกจากนี �ดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากการเปิดเผยตวัเลขดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐจากม.มิชิแกนที�

ร่วงลงเกินคาดสู่ระดบั 77 ในเดือนพ.ย.สวนทางกบัที�นกัวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะปรับตัวขึ �นสู่ระดับ 82 อีกด้วย  ปัจจัยที�กล่าวมาหนุนให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,896.81 

ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคําในวนัศกุร์ยงัอยูใ่นกรอบจํากดั  เนื�องจากดชันีดาวโจนสปิดเพิ�มขึ �น 399.64 จุด หรือ +1.37%  ขานรับการเปิดเผยผลประกอบการ

ของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งของสหรัฐที�สดใสเกินคาด  จึงเป็นปัจจยับั�นทอนแรงซื �อสินทรัพย์ปลอดภยัอยา่งทองคํา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -5.25 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการ

เปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)ของสหรัฐ  รวมไปถึงถ้อยแถลงของนาง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยโุรป(ECB) 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1896.81 1872.90 1876.14 1887.60 11.44 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1898.02 24.56 42.05 

MA 50 Days 1905.81 24.67 41.55 

MA 200 Days 1788.83 20.25 39.93 

RSI 9 Days 51.45 59.09 58.37 

RSI 14 Days 50.10 55.22 55.56 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,234.32 -5.25 

ishare 17,709.43 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7995 0.3567 0.7658 

10 วนั 0.7877 -0.3052 0.2227 

20 วนั 0.8019 -0.0447 0.4541 

50 วนั 0.8956 -0.3205 0.6641 

100 วนั 0.9194 0.2888 0.8560 

200 วนั 0.9223 0.2718 0.8929 

 

 

16 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคาํยังมีกาํลังซื �อที�ไม่มากนัก หรือ 
หากราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,906-1,912 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื�อทํากําไรบางส่วน แต่
หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป ขณะที�การเข้าซื �อควร
รอราคาอ่อนตัวลงใกล้แนวรับ 

 

มีแรงซื �อดนัและราคาพยายามทรงตวั หรือ หากราคายืนเหนือโซน 1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตวัขึ �น
เพื�อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,906-1,912 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวต้านได้ 
อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื�อสร้างฐานราคา  โดยประเมินแนวรับด้านลา่งโซน 1,881-1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า เหตุนลท.ขายจากวิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (13 พ.ย.) เนื�องจากนักลงทนุขายดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกว่า การแพร่ระบาดเพิ�มขึ �นของโรคโควิด-19 จะ

ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ  ดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 

ลดลง 0.22% แตะที� 92.7613ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.63 เยน จากระดบั 105.08 เยน, อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�

ระดบั 0.9134 ฟรังก์ จากระดบั 0.9147 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแตะที�ระดบั 1.3136 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3139 ดอลลาร์แคนาดา  

ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1831 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1806 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าแตะที�ระดบั 1.3175 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.3115 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดบั 0.7263 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7236 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) ผลสาํรวจม.มิชิแกนชี �ความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐร่วงลง สวนทางคาดการณ์  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุ่า ดชันีความเชื�อมั�น

ของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 77 ในเดือนพ.ย. สวนทางนกัวิเคราะห์ที�คาดว่าดชันีจะปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 82 จากระดบั 81.8 ในเดือนต.ค. 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI ดีดตัวมากกว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนต.ค. 

เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.4% ในเดือนก.ย.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PPI ปรับตวัขึ �น 0.5% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.4% ในเดือน

ก.ย.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี PPI จะปรับตวัขึ �น 0.2% ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบรายเดือน และเพิ�มขึ �น 0.4% เมื�อเทียบรายปี 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 399.64 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส-แนวโน้มศก.ฟื�นตัว  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (13 

พ.ย.) เนื�องจากนกัลงทนุขานรับแนวโน้มการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ หลงัจากบริษัทจดทะเบยีนหลายแห่งของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที�สดใส และ

นกัลงทนุมีความหวงัเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซนีต้านโรคโควิด-19 ที�มีประสิทธิภาพ แม้จํานวนผู้ ติดเชื �อโควิด-19 ยงัคงเพิ�มขึ �น และมีการออกมาตรการ

เพื�อสกดักั �นการแพร่ระบาดในสหรัฐก็ตาม  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,479.81 จดุ เพิ�มขึ �น 399.64 จดุ หรือ +1.37%, ดชันี S&P500 

ปิดที� 3,585.15 จดุ เพิ�มขึ �น 48.14 จดุ หรือ +1.36% และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,829.29 จดุ เพิ�มขึ �น 119.70 จดุ หรือ +1.02% 

• (-) สหรัฐต่อเวลาให้ TikTok อีก 15 วัน เพื�อบรรลุดีลขาย  ศาลแขวงสหรัฐในวอชิงตนัดีซีเปิดเผยในวนัศกุร์ว่า รัฐบาลสหรัฐได้ให้เวลาติlกต็อก 

(TikTok) แอปวิดีโอสั �นยอดนิยมของจีนอีก 15 วนั เพื�อบรรลขุ้อตกลงขายกิจการในสหรัฐ  ศาลแขวงระบวุ่า การต่อเวลาดังกล่าวเป็นการขยาย

กําหนดเส้นตายที�ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ�งเป็นบริษัทแม่ของติlกต็อก จะต้องบรรลขุ้อตกลงกบัออราเคิลและวอลมาร์ท จากเดิมในวนัที� 12 พ.ย.ไป

เป็นวนัที� 27 พ.ย.นี �  โมนิกา ครอว์ลีย์ โฆษกกระทรวงการคลงัสหรัฐระบใุนแถลงการณ์ว่า การต่อเวลาดงักล่าวจะทําให้ฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการ

การลงทนุของต่างประเทศในสหรัฐ (CFIUS) มีเวลามากขึ �นในการคลี�คลายคดีนี �เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของประธานาธิบดี 

• (-) ทมีไบเดนแจงไม่มีแผนล็อกดาวน์ทั�วสหรัฐ แม้ยอดติดโควิดรายวันพุ่งทาํนิวไฮ  วิเวค เมอร์ธี ที�ปรึกษาด้านโรคโควิด-19 ของโจ ไบเดน ว่า

ที�ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เปิดเผยว่า มาตรการจํากดัต่างๆ จะเพิ�มขึ �นหรือลดลงนั �น ขึ �นอยู่กบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่ายอดติดเชื �อ

โควิดรายใหม่ในสหรัฐพุ่งขึ �นมากกว่า 167,000 รายต่อวนัซึ�งเป็นสถิติสงูสดุใหม่ก็ตาม 

 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 16 พ.ย. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.   1.6% 0.8% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   6.7% 6.9% 

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

วนัองัคารที� 17 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนต.ค.   0.6% 1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   0.5% 1.9% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนต.ค.   72.3% 71.5% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.   0.5% 0.3% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   85 85 

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

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

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

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนต.ค.   1.57M 1.55M 

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนต.ค.   1.45M 1.42M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 4.3M 

วนัพฤหสับดีที� 19 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   707K 709K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.45M 6.54M 

วนัศกุร์ที� 20 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.1% 0.4% 

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

 วนัที� 1 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสาร์ที� 21 พ.ย. วนัที� 2 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

วนัอาทติย์ที� 22 พ.ย. วนัที� 3 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 13  พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


