
 

 

 

 

   

1,849  1,834  1,821 

 1,877  1,885  1,899 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้ฟื�นตวัขึ �นอยา่งจาํกดั หลงันายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัเปิดเผยวา่ โครงการเงินกูเ้พื&อเยียวยาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-
19 วงเงิน 4.55 แสนลา้นดอลลาร ์ซึ&งริเริ&มโดยธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) นั�น จะหมดอายลุงในวนัที& 31 ธ.ค.นี � และจะไม่มีการต่ออายโุครงการดงักล่าว  ทั�งนี � นายมนชิูนได้
สง่จดหมายถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด โดยระบวุา่ เม็ดเงิน 4.55 แสนลา้นดอลลารท์ี&จดัสรรใหก้บักระทรวงการคลงัภายใตม้าตรการ CARES Act เมื&อชว่งฤดใูบไม้
ผลินั�น เงินส่วนใหญ่ดงักล่าวไดถ้กูจดัสรรใหก้ับเฟดเพื&อใชใ้นโครงการปล่อยกูใ้หก้ับภาคธุรกิจ องคก์รที&ไม่แสวงหากาํไร และรฐับาลทอ้งถิ&น โดยเฟดควรคืนเงินที&ไม่ไดใ้ช้
ใหก้บัสภาคองเกรสเพื&อนาํไปใชใ้นดา้นอื&นๆ ต่อไป  ซึ&งถอ้ยแถลงดงักล่าวของนายมนชิูนนับวา่อยู่เหนือความคาดหมายของบรรดาเจา้หนา้ที&เฟด โดยก่อนหนา้นี �เจา้หนา้ที&
เฟดไดเ้รยีกรอ้งใหมี้การขยายโครงการปลอ่ยกูด้งักลา่ว นอกจากนี� ถอ้ยแถลงนี�อาจเป็นการส่งสญัญาณถึงความยุง่ยากที&คณะบรหิารของนายโจ ไบเดน วา่ที&ประธานาธิบดี
สหรฐัคนใหม ่จะตอ้งเผชิญในอนาคต เนื&องจากเฟดมองว่า โครงการเงินกูนี้ �มีความสาํคญัตอ่การสรา้งความเชื&อมั&นใหก้ับตลาดการเงินและนกัลงทนุ ขณะที& กองทนุการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) เตือนว่า โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ขวางเศรษฐกิจโลกฟื�น แนะนาํใหอ้ย่าเรง่ถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ สง่ผลใหร้าคาทองคาํแกวง่สลบัขึ �นลงใน
กรอบเพื&อรอดูท่าทีเกี&ยวกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัอีกครั�ง  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํพยายามรกัษาระดับเหนือโซน 1,851-1,849 
ดอลลารต์่อออนซไ์ดเ้บื �องตน้ประเมินวา่ในระยะสั�น ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึ �นทดสอบแนวตา้นโซน  1,877 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ปได ้แตห่ากเกิดแรงขายกดดนัออกมาตอ่เนื&อง 
จนหลดุแนวรบัแรกประเมินแนวรบัถัดไปโซน  1,834-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธ ์อาจเก็งกาํไรในกรอบ 1,849-1,877 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยรอซื �อในโซนใกล ้
1,851-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดใหต้ัดขาดทุน แลว้ชะลอการลงทุนเพื&อรอดูการตั�งฐานของราคาทองคาํ ขณะที&หากราคาดีดตัวขึ �นไม่สามารถผ่าน 1,877 
ดอลลารต์อ่ออนซแ์นะนาํใหข้ายทาํกาํไร 

                     เน้นการเก็งก ําไรในกรอบ 1,849-1,877 ดอลลาร ์

ต ่อออนซ  ์หากราคาทองคํายังคงพยายามยืนเหนือ โซนแนวร ับ 

1,851-1,849 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ได้ ทาํใหร้าคายังคงมีโอกาสขยับ

ข ึ0นเพ ื1อทดสอบแนวตา้นโซน 1,877 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

20 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

20/11/2563  12.20  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,866.00 1,867.08 1.08  0.06% 

Spot Silver ($) 24.03 24.14 0.11  0.46% 

เงนิบาท (฿/$) 30.34 30.28 -0.05  -0.17% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,800 26,800 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.20 44.28 0.08  0.18% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.72 41.84 0.12  0.29% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1869 1.1883 0.0014  0.11% 

ที1มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) IMF เตือนโควดิ-19 ระบาดรอบใหม่ขวางเศรษฐกิจโลกฟื0 น แนะอย่าเร ่งถอนมาตรการกระตุ้น กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออก
โรงเตือน สถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-19 ที&กลบัมาทวีความรุนแรงอีกครั�งในช่วงไม่กี&สปัดาหที์&ผ่านมา กาํลงัทาํใหก้ารฟื�นตวัของเศรษฐกิจ
โลกชะลอตวั ครสิตาลินา จอรเ์จียวา ผูอ้าํนวยการ IMF กล่าววา่ เศรษฐกิจทั&วโลกยงัจาํเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือและแรงกระตุน้จากภาครฐัอีกมาก 
และใหน้านาประเทศระมดัระวงัในการที&จะยุติแผนกระตุน้เศรษฐกิจก่อนเวลาอนัควร ขณะเดียวกนั แมว้่าจะมีข่าวดีเรื&องวคัซีนต่อตา้นไวรสัโควิด-19 
แตห่นทางที&เศรษฐกิจทั&วโลกจะฟื�นตวัจนกลบัคืนสู่ภาวะปกตยิงัคงเป็นไปไดอ้ย่างยากลาํบาก และการฟื�นตวัยงัเสี&ยงที&จะถดถอยไดท้กุเมื&อ 

 (-) ข ุนคลังสหรัฐทวงเงนิคืนจากเฟด เมินต่ออายุโครงการปล่อยกู้ช ่วยโควดิ นายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัเปิดเผยวา่ โครงการเงินกูเ้พื&อ
เยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วงเงิน 4.55 แสนลา้นดอลลาร ์ซึ&งริเริ&มโดยธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) นั�น จะหมดอายุลงใน
วนัที& 31 ธ.ค.นี� และจะไม่มีการต่ออายุโครงการดงักล่าว นายมนชิูนไดส้่งจดหมายถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด โดยระบุว่า เม็ดเงิน 4.55 แสน
ลา้นดอลลารที์&จดัสรรใหก้บักระทรวงการคลงัภายใตม้าตรการ CARES Act เมื&อช่วงฤดใูบไมผ้ลินั�น เงินส่วนใหญ่ดงักล่าวไดถ้กูจดัสรรใหก้บัเฟดเพื&อใช้
ในโครงการปล่อยกูใ้หก้บัภาคธุรกิจ องคก์รที&ไม่แสวงหากาํไร และรฐับาลทอ้งถิ&น โดยเฟดควรคืนเงินที&ไม่ไดใ้ชใ้หก้บัสภาคองเกรสเพื&อนาํไปใชใ้นดา้น
อื&นๆ ต่อไป "ผมขอใหเ้ฟดดาํเนินการคืนเงินส่วนที&ไม่ไดใ้ชใ้หก้บักระทรวงการคลงั" นายมนชิูนระบใุนจดหมายที&ส่งถึงนายพาวเวล โดยปฏิเสธที&ต่ออายุ
โครงการดงักล่าวที&เฟดมองว่ามีความสาํคญัต่อการสรา้งความเชื&อมั&นว่าจะมีสินเชื&อไหลเวียนไปถึงทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาที&
เศรษฐกิจทรุดตวัลงอย่างหนกัในรอบ 100 ปี ถอ้ยแถลงดงักล่าวของนายมนชิูนนบัวา่อยู่เหนือความคาดหมายของบรรดาเจา้หนา้ที&เฟด โดยก่อนหนา้นี�
เจา้หนา้ที&เฟดไดเ้รียกรอ้งใหมี้การขยายโครงการปล่อยกูด้งักล่าว 

 (-) ดอลลารห์ยุดการร ่วงลงหลังรมว.คลังสหรัฐยุต ิโครงการปล่อยกู้ฉ ุกเฉ ินเฟดบางส่วน ดอลลารห์ยุดการร่วงลงในวนันี� หลงัจากที&นายสตีเวน 
มนชิูน รมว.คลงัสหรฐัยตุิโครงการปล่อยกูบ้างส่วนของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ&งบั&นทอนแรงทะยานของสินทรพัยเ์สี&ยงและสรา้งความประหลาดใจ
ใหก้บันกัลงทนุที&พึ&งพาการสนบัสนนุของเฟด การประกาศดงักล่าวบั&นทอนความเชื&อมั&นเชิงบวกก่อนหนา้นี�หลงัรายงานที&ว่า ผูน้าํพรรครีพบัลิกนัและเด
โมแครตในวฒุสิภาสหรฐัตกลงเริ&มการเจรจาอีกครั�งเกี&ยวกบัแผนกระตุน้เศรษฐกิจ 

 (+/-)  "ก ิลเลียด" ออกโรงยันยา remdesivir ได้ไฟเข ียวใช้ร ักษาโควดิในราว 50 ประเทศ บรษัิทกิลเลียด ไซแอนเซส (Gilead Sciences) ผูผ้ลิต
ยารายใหญ่ของสหรฐัไดอ้อกแถลงการณเ์พื&อแสดงความผิดหวงัที&องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ออกคาํแนะนาํไม่ใหแ้พทยใ์ชย้า remdesivir ของบรษัิท
ในการรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19  "ยา remdesivir ไดร้บัการยอมรบัจากหลายองคก์รที&น่าเชื&อถือ ซึ&งรวมถงึสถาบนัสาธารณสขุและโรคติดเชื �อของสหรฐั 
ญี&ปุ่ น องักฤษ และเยอรมนี ว่าเป็นยาที&มีมาตรฐานในการรกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ที&เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล" นายคริส ริดลีย ์โฆษกของกิล
เลียดระบใุนแถลงการณ ์ "เรารูส้ึกผิดหวงักบัคาํแนะนาํของ WHO ที&ดเูหมือนจะเพิกเฉยต่อหลกัฐานนี�ในช่วงเวลาที&จาํนวนผูต้ิดเชื �อทั&วโลกพุ่งขึ �นอย่าง
มาก และบรรดาแพทยก็์ตอ้งพึ&งพายา Veklury (remdesivir) ของกิลเลียด หลงัจากที&ยาของเราไดร้บัอนมุตัิเป็นตวัแรกและตวัเดียวใหใ้ชใ้นการรกัษา
ผูป่้วยโรคโควดิ-19 ในราว 50 ประเทศ" 

 (+/-) ธปท.เปิดมาตรการลดแรงกดดันค่าเงินบาท-แก้ปัญหาเช ิงโครงสร ้างตลาดอัตราแลกเปลี1ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า 
เพื&อลดแรงกดดนัต่อต่างินบาทและแกปั้ญหาเชิงโครงสรา้งใหก้บัตลาดอตัราแลกเปลี&ยนไทย ช่วยใหเ้งินทนุเคลื&อนยา้ยมีความสมดลุมากขึ �น ธปท. จึง
เห็นควรดาํเนินมาตรการ ดงันี� 1. เปิดใหค้นไทยฝากเงินตราต่างประเทศไดเ้สรี (Foreign Currency Deposit : FCD) และโอนเงินระหว่างบญัชี FCD 
ของคนไทยไดเ้สรี 2. ปรบัเกณฑแ์ละกระบวนการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ไดแ้ก่ เพิ&มวงเงินใหน้กัลงทุนรายย่อยลงทนุโดยตรงไดเ้ป็น 5 ลา้น
ดอลลาร ์สรอ. ตอ่ปี จากเดมิ 200,000 ดอลลาร ์สรอ. ตอ่ปี และไม่จาํกต้วงเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศที&ลงทนุผ่านตวักลาง เช่น บล.และ บลจ.
, ไม่จาํก้ตวงเงินลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศสาํหรบันักลงทุนภายใตก้ารกาํกับดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ เปิดใหมี้การนาํหลกัทรพัยต์า่งประเทศมาซื �อขายในไทยไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงิน เช่น กองทนุรวมดชันี (ETF) ที&อา้งอิงหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศได ้3. การลงทะเบียนแสดงตวัตนเพื&อซื �อขายตราสารหนี� (Bond Pre-trade Registration) ผูล้งทนุในตราสารหนี�ไทยตอ้งลงทะเบียนแสดง
ตวัตนก่อนการซื �อขาย ทาํให ้ธปท.ระบตุวัตนและตดิตามพฤตกิรรมของนกัลงทนุไดอ้ย่างใกลชิ้ด 

 
  ท ี1มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

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   26.3** 32.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   742K** 709K 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนต.ค.   6.85M** 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% 

วนัเสารที์& 21 พ.ย. วนัที& 1 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

วนัอาทติยที์& 22 พ.ย. วนัที& 2 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 ้

 
 

 


