
 

 

 

 

   

1,861  1,849  1,834 

 1,885  1,899  1,912 

สรุป  ราคาทองคาํลงมาทดสอบ Low เชา้นี �บรเิวณ 1,865.30 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยไดร้บัแรงกดดนัตอ่เนื-องจากข่าวความคืบหนา้เชิงบวกในการพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 
หลังวานนี� บริษัท “ไฟเซอร”์ และ “ไบโอเอ็นเทค” ยืนยนัว่าการทดลองวัคซีนไดผ้ล 95% สามารถใชไ้ดก้ับคนทุกวยัและทุกเชื �อชาติ โดยไม่มีผลขา้งเคียงรา้ยแรง และจะ
สามารถใชไ้ดเ้รว็ๆนี �  การรายงานนี�ตามมาหลงัจากที-ทั�งสองบรษัิทเคยรายงานเมื-อวนัที- 9 พ.ย. ที-ผ่านมา วา่วคัซีนไดผ้ล 90% ซึ-งหลงัจากนั�นก็มีรายงานวคัซีน “Sputnik-V” 
ของรสัเซียที-ไดผ้ล 92% และรายงานวคัซีนจากบรษัิท “Moderna” วา่วคัซีนไดผ้ล 94%  ซึ-งปัจจยัดงักลา่วสง่ผลลบตอ่ราคาทองคาํ  อย่างไรก็ตาม  เมื-อผลิตวคัซีนออกมาได ้
ทางสหรฐัจะใหค้วามสาํคญักับบคุลากรทางการแพทยก์่อน และอาจจะตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนจงึจะสามารถเขา้ถึงประชาชนทั-วไปได ้ จึงทาํใหน้ักลงทนุรอประเมินทิศทาง
เศรษฐกิจหลงัจากนี� เพราะยงัคงมีความเปราะบาง จากการแพร่ �ระบาดอย่างหนักของไวรสัโควิด-19ที-เรง่ตวัขึ �น นอกจากนี�  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ (IIF) ระบุใน
รายงานว่า คาดว่าหนี�สินทั-วโลกจะทะยานสู่ระดบัสูงเป็นประวตัิการณท์ี- 277 ลา้นลา้นดอลลารภ์ายในสิ �นปีนี �  โดยหนี�สินทั�งหมดของ"สหรฐั"มีแนวโนม้แตะ 80 ลา้นลา้น
ดอลลารใ์นปี 2020 เพิ-มขึ �นจาก 71 ลา้นลา้นในปี 2019 จงึทาํใหธ้นาคารกลางสหรฐั(เฟด)จาํเป็นตอ้งรกัษาตน้ทนุกูย้ืมไวใ้นระดบัตํ-ารวมทั�งมีแนวโนม้ที-จะดาํเนินมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัตอ่ไป ซึ-งจะทาํใหม้มุมองราคาทองคาํในระยะยาวยงัคงเป็นบวก แมว้า่ระยะสั�นจะอยูใ่นชว่งของการปรบัฐาน   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หาก
ราคาทองคาํยงัคงพยายามกลบัขึ �นไปทดสอบเหนือ 1,883-1,885 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากสามารถยืนเหนือบรเิวณดงักลา่วได ้มีแนวโนม้ขึ �นทดสอบ 1,899 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
แตถ่า้ไมส่ามารถปรบัขึ �นได ้จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ โดยแนวรบัระยะสั�นจะอยูท่ี- 1,861  ดอลลารต์อ่ออนซ ์และแนวรบัสาํคญัจะอยูบ่รเิวณ 1,849 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
แนะนาํลดพอรต์สถานะซื �อลงหากราคายังไม่สามารถผ่าน 1,883-1,885 ดอลลารต์่อออนซ ์ส่วนการเขา้ซื �อแนะนาํรอบริเวณ 1,861-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุน
หากหลดุ 1,849 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ 

                     ความแ ข ็งแกร ่งข องราคาท องคําและแรงซ ื อ น้อ ย 

ระยะสั นราคาเคลื&อนไหวในกรอบ แนะนํารอจังหวะการอ ่อนตัวลง

ของราคาค่อยเข ้าซ ื อ  หร ือ  หากราคาทองคําไม่สามารถยืน  1,883-

1,885 ดอลลารต์ ่อออนซใ์ห ้ขายเพ ื&อทาํกาํไรบางส่วน 

 

 

19 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

19/11/2563  11.58  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,872.30 1,867.05 -5.26  -0.28% 

Spot Silver ($) 24.33 24.19 -0.14  -0.59% 

เงนิบาท (฿/$) 30.29 30.34 0.05  0.17% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,000 26,850 -150  -0.56% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.34 44.14 -0.20  -0.45% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.59 41.46 -0.13  -0.31% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1850 1.1847 -0.0003  -0.03% 

ที&มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) WHO เตอืนวัคซนีจะไม่ช ่วยปท.ต่างๆ ต่อสู้กับการระบาดของโควดิ-19 ในปัจจุบัน  ดร.ไมค ์ไรอนั ผูอ้าํนวยโครงการฉกุเฉินดา้นสขุภาพของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุว่า วคัซีนโควิด-19 ในฤดหูนาวนี�จะไม่ช่วยประเทศต่างๆในการต่อสูก้ับกระแสการติดเชื �อโควิด-19 ในปัจจุบนั  เขา
กล่าววา่ "เรายงัไม่ไดว้คัซีน เราจะไดว้คัซีน แต่ยงัไม่ได ้และหลายประเทศจะเผชิญกบักระแสนี� และพวกเขาจะเผชิญกบัภาวะที-ปราศจากวคัซีนต่อไป" 
สถานการณ์ผูป่้วยที-มีอาการป่วยรุนแรงอาจเลวรา้ยลงในบางประเทศที-ระบบสุขภาพรบัภาระหนกัเกินไป เนื-องจากเจา้หนา้ที-ดแูลสุขภาพจาํเป็นตอ้ง
จดัสรรแบง่เวลาและการรกัษาอย่างเหมาะสม 

 (+) IIF คาดหนี ท ั&วโลกจะทาํสถิตสิูงสุด 277 ล้านล้านดอลลารภ์ายในสิ นปีจากการใช้จ่ายสู้โควดิ-19  เมื-อวานนี�สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(IIF) ระบุในรายงานว่า คาดว่าหนี�สินทั-วโลกจะทะยานสู่ระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ที- 277 ลา้นลา้นดอลลารภ์ายในสิ �นปีนี� ขณะที-รฐับาลและบริษัท
ตา่งๆยงัคงใชจ่้ายอย่างต่อเนื-องเพื-อรบัมือกบัการระบาดของโควิด-19 IIF ซึ-งสมาชิกไดร้วมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินกวา่ 400 แห่งทั-วโลกระบุว่า 
หนี�สินเพิ-มขึ �นแล้ว 15 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปีนี� สู่ 272 ลา้นล้านดอลลารถ์ึงเดือนก.ย. รฐับาลต่างๆ ส่วนใหญ่จากตลาดที-พัฒนาแล้ว คิดเป็นเกือบ
ครึ-งหนึ-งของการเพิ-มขึ �นดงักล่าว หนี�สินโดยรวมของตลาดที-พฒันาแลว้ทะยานสู่ 432% ของจีดีพีในไตรมาส 3 จากสดัส่วนประมาณ 380% ในช่วงสิ �น
ปี 2019 หนี�สินของตลาดเกิดใหม่ต่อจีดีพีอยู่ที-เกือบ 250% ในไตรมาส 3 โดยจีนแตะ 335% และคาดว่าสาํหรบัปีนี� สดัส่วนดงักล่าวจะอยู่ที-ประมาณ 
365% ของจีดีพีโลก  หนี�สินทั�งหมดของสหรฐัมีแนวโน้มแตะ 80 ล้านลา้นดอลลารใ์นปี 2020 เพิ-มขึ �นจาก 71 ลา้นล้านในปี 2019 ส่วนในยูโรโซน 
หนี�สินเพิ-มขึ �น 1.5 ลา้นลา้นดอลลาร ์สู่ 53 ลา้นลา้นดอลลารถ์งึเดือนก.ย. 

 (+) ธปท.เผยบาทแข ็งไม่ได้นิ&งนอนใจ ระยะสั นแทรกแซงบาทต่อเนื&อง เหน็จาก 5 ปี ท ุนสาํรองเพ ิ&ม 1 แสนล้านดอลลาร ์พร ้อมออกมาตร
เพ ิ&มเติม  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูว้่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. ) กล่าวกบัผูสื้-อข่าวว่า ในระยะสั�นที-เงินทุนไหลกลับเขา้มาใน
ภมูิภาคและไทย จากข่าวดีเรื-องมีวคัซีนป้องกนัปอ้งโควิด -19 ทาํใหเ้งินบาทแข็งคา่ขึ �นนั�น ไม่ใช่ว่าธปท.นิ-งนอนใจ เรามีการดแูลค่าเงินบาทในระยะสั�น
มาตลอด มีการแทรกแซงค่าเงินบาท เห็นไดจ้าก 5 ปีที-ผ่านมาทนุสาํรองระหวา่งประเทศเพิ-มขึ �นถึง 1 แสนลา้นดอลลาร ์ขณะที-อตัราดอกเบี �ยนโยบาย
ของไทยก็ต ํ-าเป็นประวตัิการณ ์และตํ-าที-สุดในภูมิภาคที- 0.5% "ดงันั�น จะเหน็ว่าเงินบาทแข็งค่าธปท.ไม่ไดนิ้-ง มีการแทรกแซงคา่เงินมาตลอด เหน็จาก
ทนุสาํรองในช่วง 5 ปีที-ผ่านมาเพิ-ม 1 แสนลา้นดอลลาร ์ส่วนมาตรการในการดแูลในระยะตอ่ไป และการดแูลเงินทนุเคลื-อนยา้ยเรายงัอยู่ระหวา่งศกึษา
เพื-อเตรียมการออกมาตรการเพิ-มเตมิตอ่ไป" ผูว้า่การ ธปท. กล่าว 

 (-) วัคซ ีน‘ช ิโนวัค’สร ้างภูมิคุ้มกันเร ็ว  บริษัทชิโนวคัไบโอเทค รายงานผลการทดลองวคัซีนโคโรนาวคั ป้องกนัโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
(โควิด-19) ในวารสารโรคติดเชื �อแลนเซ็ต ซึ-งเป็นการทดลองในเฟส 1 และ 2 จากอาสาสมัครกว่า 700 คนในประเทศจีนพบว่า โคโรนาวคัที-ฉีด 2 เข็ม
ห่างกนั 14 วนั สามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลา 4 สปัดาห ์แมก้ารทดลองทั�ง 2 ขั�นนี�ยงัไม่ตอ้งประเมินถึงประสิทธิผล แต่นกัวิจยั
กล่าวว่า ประสบการณ์จากการทดลองวคัซีนตวัอื-นและขอ้มลูการศกึษาขั�นตอนพรีคลินิกกบัลิง ชี �ว่าโคโรนาวคัป้องกันไดม้ากพอ  ผลการศึกษาชิ �นนี�
ออกมาไล่เลี-ยกบัข่าวดีจากไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์า บริษัทยาสหรฐั รวมทั�งวคัซีนของรสัเซียที-ประกาศวา่ ทดลองกบัประชาชนจาํนวนมากแลว้ไดผ้ลกว่า 
90%  สาํหรบัจีน ขณะนี�กาํลังทดลองระยะสุดทา้ยกับวคัซีน 5 ตวั รวมทั�งโคโรนาวคั เพื-อประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัโควิด-19  อย่างไรก็ตาม 
คณะนกัวิจยักล่าวว่าผลที-ไดจ้ากการทดลองเฟส 3 ซึี-งเป็นระยะสุดทา้ยกบัคนหมู่มาก มีความสาํคญัยิ-งที-จะตดัสินว่า โคโรนาวคัสรา้งภูมิคุม้กนัโรคโค
วดิ-19 ไดม้ากพอหรือไม่ ขณะนี�ชิโนวคักาํลงัทดลองขั�นดงักล่าวในอินโดนีเซีย บราซลิ และตรุกี 

 (+/-) 7 ร ัฐใน ‘สหร ัฐ’ เร ียกร ้องตรวจโควิด น.ศ. เสี&ยงแพร่เช ื อวันขอบคุณพระเจ้า  “ผูว้่าการ 7 รฐั” ในสหรฐั เรียกรอ้งมหาวิทยาลยัตรวจโควิด
นักศึกษา ก่อนวนัขอบคุณพระเจ้า ลดการเดินทางหวั-นแพร่เชื �อไวรสั ผู้ว่าการรฐัใน 7 รฐัทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรฐั ออกมาเรียกรอ้งให้
มหาวิทยาลัยและวิทยาลยัทาํการตรวจเชื�อโควิด-19 ใหก้บันกัศกึษาทกุคนก่อนถึงเทศกาลวนัขอบคณุพระเจา้ พรอ้มแจง้ใหน้ักศึกษาและครอบครวั
ไดร้บัทราบขอ้กาํหนดดา้นการกกักนัตวัของรฐั แถลงการณด์งักล่าวออกโดย ผูว้า่การรฐันิวยอรก์, แมสซาชเูซตส,์ เดลาแวร,์ คอนเนตทคิตั, นิวเจอรซี์ย,์ 
โรดไอแลนด ์และเพนซลิเวเนีย ภายใตค้วามพยายามในการลดการเดนิทางของนกัศกึษาเพื-อสกดัการระบาด 

 
  ท ี&มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั งก่อน 

วนัจนัทรที์- 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.   6.3** 10.5 

วนัองัคารที- 17 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนต.ค.   0.2%** 1.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.   0.3%** 1.9% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนต.ค.   72.8%** 71.5% 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.   0.7%** 0.3% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที-อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   90** 85 

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

 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.7%** 0.5% 

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ-มสรา้งบา้นเดือนต.ค.   1.53M** 1.42M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   0.8M** 4.3M 

วนัพฤหสับดีที- 19 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   707K 709K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื-อมั-นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

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

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

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

 วนัที- 1 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

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

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที-มีการประกาศออกมา 
*ที-มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที- 13 พฤศจิกายน 2563  ซึ-งอาจมีการเปลี-ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


