
  

                    ราคาทองคําพยายามทดสอบแนวต้านโซน 1,877 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาปรับตัวขึ #นจํากัด  หรือ หากราคายังไม่
สามารถขึ #นไปยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ ทาํให้น่าจะมีแรงขายสลับเข้า
มา แต่หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,851-1,849  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้มีแนวโน้มเกดิแรงซื #อเช่นกัน   

20 พฤศจกิายน 2563 

สรุป จํานวนผู้ ป่วยที�รักษาตวัด้วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสหรัฐทะยานขึ 'นเกือบ 50% ในช่วง 2 สปัดาห์ที�ผ่านมา ซึ�งทําให้รัฐต่างๆต้องออกมาตรการจํากดั
รอบใหม่เพื�อควบคมุการแพร่กระจายของไวรัส จนส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐกําลงัเผชิญกบัความท้าทาย อนัเนื�องมาจากจํานวนผู้ติดเชื 'อไวรัสโควิด-19 ที�
สงูขึ 'นอย่างตอ่เนื�อง ขณะที�นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ประกาศจะไม่มีการต่ออายุโครงการเงินกู้ เพื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วดิ-19 วงเงิน 4.55 แสนล้านดอลลาร์ ซึ�งจะหมดอายุลงในวนัที� 31 ธ.ค.นี ' แนวโน้มดงักล่าว กดดนัการลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง จนกระตุ้นแรงซื 'อทองคําในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม นสพ.ไทม์ส รายงานว่า ผู้ นํายุโรปจะเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยแผนเบร็กซิทที�ไร้ข้อตกลง ขณะที�เส้นตายสิ 'นปี
กําลงัใกล้เข้ามา ซึ�งความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัข้อตกลงการค้าหลงั Brexit กดดนัสกุลเงินปอนด์ จนส่งผลกดดนัราคาทองคํา ทั 'งนี ' นกัลงทนุที�มีทองคําในมือ อาจ
ขายทํากําไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,877-1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ�งหากราคาไม่สามารถผ่านไปได้อาจเห็นการย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ 1,851-
1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยยงัคงเน้นการทํากําไรจากการแกวง่ตวัในกรอบ 
 
 
ตารางที9 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

20/11/2563 16:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,866.00 1,866.90 0.90  0.05% 

Spot Silver ($) 24.03 24.18 0.15  0.62% 

เงนิบาท (฿/$) 30.34 30.29 -0.05  -0.15% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.20 44.17 -0.03  -0.07% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.72 41.73 0.01  0.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1869 1.1861 -0.0008  -0.07% 

ที9มา : Bisnews 

ที9มา : Bisnews 

 

 1,849  1,834  1,821 

 1,877  1,885  1,899 

 



 

 

• (+) "โนมูระ"ชี #เศรษฐกิจไทยอาจฟื#นตัวช้าที9สุดในอาเซียนจากพิษโควิด-19,การประท้วง  นายยูเบน พาราคเูลส หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์อาเซียน
ของบริษัท Nomura ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 และการประท้วงทางการเมืองอย่างต่อเนื�องทําให้เศรษฐกิจของไทยอยู่ใน "ภาวะที�ค่อนข้างยํ�าแย่"   
"เราทราบวา่ ไทยพึ�งพาการท่องเที�ยวอย่างมาก และภาคดงักล่าวได้รับความเสียหายจากผลกระทบของโควิด-19"  "สิ�งที�ไทยไม่ต้องการ" คือสิ�งที�บั�นทอน
การฟื'นตวั และการประท้วงทําให้เป็นเช่นนั 'น โดยเกี�ยวพนัโดยตรงกบัการใช้จ่าย   "การฟื'นตวักําลงัจะเกิดขึ 'น แต่ช้ามาก และอาจจะเป็นหนึ�งในประเทศที�
ชะลอตวัและอ่อนแอที�สดุในภมูิภาค"   ผู้ประท้วงเรียกร้องให้พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลาออกและปฏิรูปสถาบนักษัตริย์ นกัวิเคราะห์ราย
หนึ�งระบุว่า สถานการณ์ความไม่สงบดงักล่าวอาจนําไปสู่การก่อรัฐประหารอีกครั 'ง ในช่วงราว 6 ปีหลงัการก่อรัฐประหารที�นําโดยพล.อ.ประยุทธ์   เขา
กล่าวว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองดงักล่าวจะถ่วงเศรษฐกิจมากขึ 'นในเดือนต่อๆไป  โนมรูะคาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะลดอัตรา
ดอกเบี 'ยนโยบายจาก 0.5% สู่ 0% ในเดือนตอ่ๆไป เพื�อพยงุการฟื'นตวัที� "เปราะบาง" ของประเทศ  

• (+) ยอดค้าปลีกอังกฤษเพิ9ม 1.2% ในต.ค.ต้อนรับคริสต์มาส แม้โควิดระบาดไม่หยุด  สํานกังานสถิติแห่งชาติองักฤษรายงานในวนันี 'ว่า ยอดค้า
ปลีกปรับตวัขึ 'น 1.2% ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบเป็นรายเดือน ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ 'นติดต่อกันเป็นเดือนที� 6 แม้ว่าจํานวนผู้ ติดเชื 'อไวรัสโควิด-19 พุ่งขึ 'นทั�ว
ประเทศก็ตาม  ทั 'งนี ' ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ขยายตวัสูงกว่ายอดค้าปลีกในเดือนก.พ.ซึ�งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ประมาณ 
6.7% และขยายตวัได้ดีกว่าที�นกัวิเคราะห์ในโพลสํารวจของวอลล์สตรีท เจอร์นลัคาดไว้ว่า อาจลดลง 0.4%  หากเทียบเป็นรายปี ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.
ขององักฤษ พุ่งขึ 'น 5.8% สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่ อาจเพิ�มขึ 'น 4.1%  สํานกังานสถิตแิหง่ชาตอิงักฤษระบวุา่ ปัจจยัที�ทําให้ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.
ขยายตวัอย่างแข็งแกร่งนั 'น มาจากการที�ผู้บริโภคออกไปจับจ่ายใช้สอยกนัอย่างคึกคกัก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปีนี ' โดยสํานกังานสถิติได้รวบรวม
ข้อมลูดงักล่าวก่อนที�มาตรการเข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จะมีผลบงัคบัใช้ทั�วประเทศในเดือนพ.ย. 

• (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงเกือบ 200 จุด หลังขุนคลังสหรัฐเมินต่ออายุโครงการปล่อยกู้ของเฟด  ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงเกือบ 200 จุด 
หลงัจากนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ยืนยนัวา่จะไม่ตอ่อายโุครงการเงินกู้ เพื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ�งริเริ�มโดย
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ�งการตดัสินใจกล่าวส่งผลให้เกิดความกงัวลวา่อาจจะสร้างความขดัแย้งระหว่างเฟดและกระทรวงการคลงั  ณ เวลา 13.00 น.
ตามเวลาไทยในวนันี ' ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 192 จดุ หรือ 0.65% แตะที� 29,251 จดุ  นายมนชิูนได้ส่งจดหมายถงึนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด 
โดยระบวุา่ โครงการเงินกู้ เพื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 วงเงิน 4.55 แสนล้านดอลลาร์ ซึ�งริเริ�มโดยเฟดนั 'น จะหมดอายุลงใน
วนัที� 31 ธ.ค.นี ' และจะไม่มีการต่ออายุโครงการดงักล่าว  นายมนชิูนระบุในจดหมายว่า เม็ดเงิน 4.55 แสนล้านดอลลาร์ที�จดัสรรให้กบักระทรวงการคลงั
ภายใต้มาตรการ CARES Act เมื�อช่วงฤดใูบไม้ผลินั 'น เงินส่วนใหญ่ดงักล่าวได้ถูกจดัสรรให้กบัเฟดเพื�อใช้ในโครงการปล่อยกู้ ให้กบัภาคธุรกิจ องค์กรที�ไม่
แสวงหากําไร และรัฐบาลท้องถิ�น โดยเฟดควรคืนเงินที�ไม่ได้ใช้ให้กบัสภาคองเกรสเพื�อนําไปใช้ในด้านอื�นๆ ต่อไป  "ผมขอให้เฟดดําเนินการคืนเงินส่วนที�
ไม่ได้ใช้ให้กบักระทรวงการคลงั" นายมนชิูนระบุในจดหมายที�ส่งถึงนายพาวเวล โดยปฏิเสธที�ต่ออายุโครงการดงักล่าวที�เฟดมองว่ามีความสําคญัต่อการ
สร้างความเชื�อมั�นว่าจะมีสินเชื�อไหลเวียนไปถึงทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาที�เศรษฐกิจทรุดตวัลงอย่างหนักในรอบ 100 ปี  ถ้อยแถลง
ดงักล่าวของนายมนชิูนนบัว่าอยู่เหนือความคาดหมายของบรรดาเจ้าหน้าที�เฟด โดยก่อนหน้านี 'เจ้าหน้าที�เฟดได้เรียกร้องให้มีการขยายโครงการปล่อยกู้
ดงักล่าว นอกจากนี ' ถ้อยแถลงนี 'อาจเป็นการส่งสญัญาณถึงความยุ่งยากที�คณะบริหารของนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ จะต้องเผชิญ
ในอนาคต เนื�องจากเฟดมองวา่ โครงการเงินกู้ นี 'มีความสําคญัตอ่การสร้างความเชื�อมั�นให้กบัตลาดการเงินและนกัลงทนุ 

• (-) วัคซีนโควิด-19 ของ"AstraZeneca"แสดงสัญญาณเชิงบวกในกลุ่มผู้สูงอายุ  ข้อมูลที�เผยแพร่เมื�อวานนี 'แสดงว่า วคัซีนโควิด-19 ของบริษัท 
AstraZeneca และมหาวทิยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดสร้างการตอบสนองด้านภมูิคุ้มกนัอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มผู้สงูอาย ุโดยนกัวจิยัคาดวา่ จะเผยผลการทดลองขั 'น
ปลายภายในช่วงคริสต์มาส  ข้อมลูดงักล่าว ซึ�งรายงานบางส่วนในเดือนที�ผ่านมาแต่เผยแพร่เต็มรูปแบบในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื�อวานนี 'บ่งชี '
ว่า ผู้ ที�อายุมากกว่า 70 ปีซึ�งมีความเสี�ยงสูงที�จะป่วยหนกัและเสียชีวิตจากโควิด-19 สามารถสร้างภูมิคุ้มกนัอย่างแข็งแกร่ง  นายมาเฮซี รามาซามี ที�
ปรึกษาและผู้ นําฝ่ายตรวจสอบร่วมของ Oxford Vaccine Group ระบุว่า "การพบสารภูมิต้านทานและการตอบสนองของ T-cell ที�แข็งแกร่งในกลุ่ม
ผู้สงูอายใุนการศกึษาของเราเป็นข่าวที�สร้างกําลงัใจ" 
 

   ที9มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั#งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 16 พ.ย. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.   1.8%** 0.8% 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนพ.ย.   6.3** 10.5 

วนัองัคารที� 17 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 'นฐานเดือนต.ค.   0.2%** 1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   0.3%** 1.9% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนต.ค.   72.8%** 71.5% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.   0.7%** 0.3% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   90** 85 

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

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

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

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

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนต.ค.   1.53M** 1.42M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 'ามนัรายสปัดาห์   0.8M** 4.3M 

วนัพฤหสับดีที� 19 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   26.3** 32.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 'งแรกรายสปัดาห์   742K** 709K 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.85M** 6.54M 

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

 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   1.2%** 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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 13 พฤศจิกายน 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


