
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,849 1,834 1,821 

1,877 1,885 1,899 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 3.15  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดันจากข่าวความคืบหน้าเกี'ยวกับวัคซีนต้าน COVID-19 ซึ'งบั'นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยั  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ'มจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์จากความวิตกเกี'ยวกับความล่าช้าของการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยโุรป(EU)และอังกฤษ  
หลังทั �ง 2 ฝ่ายต้องระงับการเจรจาชั'วคราวเนื'องจากพบว่าเจ้าหน้าที'คนหนึ'งของ EU ติดเชื �อCOVID -19 ซึ'งยิ'งเพิ'มความเสี'ยงของ No-deal Brexit ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  
ยอดขายบ้านมือสองและดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดเฟีย  ออกมาดีกว่าคาด  จึงเป็นปัจจยัเพิ'มเติมที'ส่งผลกดดนัราคาทองคําให้ร่วงลงมาทดสอบระดบัตํ'าสดุบริเวณ 1,851.80 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  อยา่งไรก็ดี  แรงขายเริ'มชะลอตวัลงหลงัจากราคาทองคําเข้าใกล้แนวรับสําคญัส่งผลให้มีแรงซื �อเข้ามาพยงุราคาเอาไว้  ประกอบกบัดชันีดอลลาร์ลดช่วงบวกและกลบัมาอ่อนค่า  หลงัจาก 
CNBC รายงานว่า  นายชคั ชเูมอร์ ผู้ นําเสียงข้างน้อยในวฒิุสภาสหรัฐสงักดัพรรคเดโมแครต เปิดเผยว่า นายมทิช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒิุสภาสงักดัพรรครีพบัลิกนั ได้ตกลงที'จะ
กลบัมาเจรจาเกี'ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื'อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที'ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 อีกครั �ง  สถานการณ์ดงักล่าวช่วยหนุนให้ราคาทองคํา
ลดช่วงติดลบลงในช่วงปลายตลาด  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -1.75 ตัน  สําหรับวันนี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่แนะนําติดตามการแถลงข่าวเกี'ยวกับ
มาตรการด้านอตัราแลกเปลี'ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ซึ'งอาจส่งผลต่อการเคลื'อนไหวของค่าเงินบาท 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1874.07 1851.80 1872.58 1867.15 -3.15 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1874.54 24.33 43.63 

MA 50 Days 1900.01 24.46 41.90 

MA 200 Days 1794.67 20.38 39.73 

RSI 9 Days 39.58 44.12 62.55 

RSI 14 Days 42.48 46.40 58.78 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,217.25 -1.75 

ishare 17,498.29 -80.98 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9782 -0.5125 -0.4792 

10 วนั 0.9673 -0.8346 0.5998 

20 วนั 0.7169 -0.3976 0.1937 

50 วนั 0.8689 -0.3981 0.4905 

100 วนั 0.8957 0.1941 0.7889 

200 วนั 0.9315 0.3653 0.8896 

 

 

20 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เ น้ น ก าร เ ก็ ง กํ า ไ ร ใน ก ร อบ  1 ,849-1 ,877 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคํายังคงพยายามยืนเหนือ
โซนแนวรับ 1,851-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ ทาํให้ราคา
ยังคงมีโอกาสขยับขึ .นเพื/ อทดสอบแนวต้านโซน 1,877 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําพยายามรักษาระดบัเหนือโซน 1,851-1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้เบื �องต้นประเมินว่าในระยะสั �น ยงัคงมี
โอกาสปรับตวัขึ �นทดสอบแนวต้านโซน  1,877 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ไปได้ แต่หากเกิดแรงขายกดดนัออกมาต่อเนื'อง จนหลดุ
แนวรับแรกประเมินแนวรับถดัไปโซน  1,834-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) นําเสียงข้างมากรีพับลิกันในวุฒสิภาสหรัฐเหน็ชอบเริ/มหารือมาตรการเยียวยาโควิด-19 อีกครั.ง  สถานีโทรทศัน์ CNBC รายงานว่า เมื'อวานนี �
นายชคั ชเูมอร์ ผู้ นําพรรคเดโมแครตในวฒุสิภาสหรัฐระบวุา่ นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากจากพรรครีพบัลิกนัเห็นชอบที'จะเริ'มการเจรจาอีก
ครั �งเรื'องมาตรการเยียวยาโควดิ-19 ขณะที'ยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 ทะยานขึ �นทั'วประเทศ  นายชเูมอร์ระบรุะหวา่งการแถลงข่าว ณ นครนิวยอร์กว่า "ในคืนที'
ผ่านมาพวกเขาเห็นชอบต่อการเจรจา และเจ้าหน้าที'จะเจรจากันในวนัพฤหสับดีหรือวนัศุกร์เพื'อพยายามเริ'มพิจารณาว่า เราจะสามารถออกกฎหมาย
เยียวยาโควดิ-19 ที'ดีได้หรือไม่"  "ดงันั �น มีความคืบหน้าเล็กน้อยวา่ เจ้าหน้าที'ของนายแมคคอนเนลล์ยอมเจรจากบัเราในท้ายที'สดุ" 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื/นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที/แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื'นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
เพิ'มขึ �นสู่ระดบั 742,000 รายในสปัดาห์ที'แล้ว และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที'ระดบั 710,000 ราย จากระดบั 709,000 รายที'มีการรายงาน
ในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 44.81 จุด รับข่าวสหรัฐฟื.นเจรจาแผนเยียวยาศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื'อคืนนี � (19 พ.ย.) ขานรับรายงาน
ข่าวที'วา่ แกนนําพรรคเดโมแครตและพรรครีพบัลิกนัได้ตกลงที'จะกลบัมาเจรจาเกี'ยวกบัมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 อีก
ครั �ง โดยข่าวดงักล่าวทําให้นกัลงทนุคลายความวติกกงัวลและยงัช่วยสกดัปัจจยัลบจากข้อมลูแรงงานที'ซบเซาของสหรัฐด้วย  ดชันีเฉลี'ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที' 29,483.23 จุด เพิ'มขึ �น 44.81 จุด หรือ +0.15% ขณะที'ดชันี S&P500 ปิดที' 3,581.87 จุด เพิ'มขึ �น 14.08 จุด หรือ +0.39% ส่วนดชันี Nasdaq 
ปิดที' 11,904.71 จดุ เพิ'มขึ �น 103.11 จดุ หรือ +0.87% 

• (-) อังกฤษ-อียูระงับเจรจาการค้าชั/วคราว หลังเจ้าหน้าที/ตดิเชื .อโควดิ  นายเดวดิ ฟรอสต์ ซึ'งเป็นหวัหน้าคณะเจรจาขององักฤษ กล่าวว่า องักฤษและ
สหภาพยโุรป (EU) เหน็พ้องกนัในการระงบัการเจรจาข้อตกลงการค้าชั'วคราว หลงัจากพบว่าเจ้าหน้าที'คนหนึ'งของ EU ติดเชื �อโควิด-19  "ผมกําลงัติดต่อ
กบัคณุมิเชล บาร์นิเยร์ (หวัหน้าผู้แทนการเจรจาฝ่าย EU) เกี'ยวกบัสถานการณ์ที'เกิดขึ �น โดยเราต้องให้ความสําคญัต่อสุขภาพของคณะเจ้าหน้าที'ของเรา
ก่อน" ข้อความในทวติเตอร์ของนายฟรอสต์ระบ ุ ก่อนหน้านี � นายบาร์นิเยร์กล่าวว่า การบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่าง EU และองักฤษยงัคงมีความเป็นไป
ได้  นกัลงทนุจบัตาการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างองักฤษและ EU ก่อนที'ช่วงเวลาเปลี'ยนผ่านขององักฤษในการแยกตวัออกจาก EU จะสิ �นสุดลงใน
ปลายปีนี � ซึ'งหากทั �งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวในการเจรจา องักฤษก็จะแยกตวัออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ/มขึ .นในเดือนต.ค. สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบ้านมือสองเพิ'มขึ �นติดต่อกันเป็นเดือนที' 5 โดยดีดตวัขึ �น 4.3% สู่ระดบั 6.85 ล้านยูนิตในเดือนต.ค. หลังจากแตะระดบั 6.57 ล้านยูนิตในเดือน
ก.ย.  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ยอดขายบ้านจะลดลง 1.2% สู่ระดบั 6.45 ล้านยนิูตในเดือนต.ค. 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบปอนด์,ฟรังก์ จับตาสหรัฐเจรจาแผนเยียวยาศก.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื'อเทียบกบัสกุลเงินปอนด์และฟรังก์สวิส ในการซื �อขาย
ที'ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื'อคืนนี � (19 พ.ย.) ขณะที'นกัลงทนุจบัตาการเจรจามาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ในสหรัฐ และ
การประชุมเพื'อเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างองักฤษ และสหภาพยุโรป (EU)  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื'อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที'ระดบั 0.9105 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.9102 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื'อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที'ระดบั 1.3065 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3047 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื'อเทียบกับ
เงินเยน ดอลลาร์อ่อนคา่ลงแตะที'ระดบั 103.80 เยน จากระดบั 103.81 เยน  เงินปอนด์อ่อนค่าเมื'อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที'ระดบั 1.3252 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.3280 ดอลลาร์ ขณะที'ยโูรแข็งคา่ขึ �นแตะที'ระดบั 1.1875 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1864 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที' 0.7287 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7320 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) ทรัมป์ถอย ยอมถอนฟ้อง เลิกความพยายามนับคะแนนใหม่ในรัฐมิชิแกน  ทีมทนายความของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ประกาศถอนฟ้อง
ตอ่ศาลแล้ว โดยได้ยตุคิวามพยายามที'จะให้มีการนบัคะแนนเลือกตั �งใหม่ในรัฐมิชิแกน  "ในเช้านี � เราได้ถอนฟ้องคดีในรัฐมิชิแกน เนื'องจากเราได้รับในสิ'งที'
เราต้องการแล้ว คือเราจะไม่ให้เวย์นเคาน์ตีประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั �ง ก่อนที'ประชาชนจะมีความมั'นใจว่าได้มีการนบับตัรทกุใบที'มีการลงคะแนน
อย่างถกูต้อง และจะไม่มีการนบับตัรที'มีการลงคะแนนอย่างไม่ถกูต้อง" ข้อความในทวติเตอร์ของนายรูดี � จลูิอานี ทนายความของปธน.ทรัมป์ระบ ุ

 

                         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.   1.8%** 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.   -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 

 
 

 


