
 

 

 

 

   

1,849  1,834  1,821 

 1,879  1,890  1,899 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �แกวง่ในกรอบ 1,868 - 1,876 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ ทา่มกลางปัจจยับวกและลบ โดยปัจจยัลบมาจากข่าวบวกวคัซีน หลงั Pfizer-BioNTech ได้
ยื7นเรื7องสาํนกังานอาหารและยาของสหรฐั(FDA) เพื7อขออนมุตัิการใชว้คัซีนเป็นกรณีฉกุเฉิน ซึ7งคาดวา่ Moderna เตรยีมที7จะยื7นเรื7องขออนมุตัิฯดว้ยเช่นกนั จึงทาํใหท้องคาํรี
บาวดไ์ดค้่อนขา้งชา้  แตจ่ะเห็นวา่เมื7อราคาอ่อนตวัลงยงัมีแรงซื �อสลบัเขา้มา ท่ามกลางดอลลารท์ี7ออ่นคา่ลง รบัข่าวนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั กล่าวว่า เขาและ
แกนนาํพรรครีพับลิกันจะรา่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบับใหม่รว่มกับพรรคเดโมแครตในช่วงไม่กี7สปัดาหข์า้งหนา้  อย่างไรก็ดี นายมนชิูนกล่าวว่า มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจดงักลา่วจะมีวงเงินไมส่งูมาก และจะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเฉพาะเจาะจงตอ่ธุรกิจที7ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 นอกจากนี� การระบาด
ของโควิด-19ยงัคงเรง่ตวัขึ �นในสหรฐั ซึ7งยอดผูต้ิดเชื �อสะสมในสหรฐัทะลุ 12 ลา้นคนแลว้ และแมว้่า ศูนยค์วบคมุและป้องกันโรคสหรฐั จะแนะนาํไม่ใหผู้ค้นเดินทางช่วง
เทศกาล “ขอบคุณพระเจา้” ที7จะเกิดขึ �นปลายสัปดาหนี์ � เพื7อลดอัตราการติดเชื �อโควิด-19 แต่สนามบินเต็มไปดว้ยผูค้นที7กาํลงัเดินทางกลับบา้น ซึ7งไม่ไดมี้มาตรการเวน้
ระยะห่าง (Social Distancing) และไมไ่ดมี้การบงัคบัใหใ้สแ่มสก ์ซึ7งอาจทาํใหห้ลายรฐัในสหรฐั อาจมีการคมุเขม้การดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ �นหลงัจากนี� อาทิ 
มาตรการ Stay-at-home orders หรือ Curfew เพิ7มเติม ซึ7งเพิ7มความไม่แน่นอนในการฟื�นเศรษฐกิจของสหรฐั สาํหรบัวนันี �ติดตามตวัเลข PMI ของทั�งฝั7 งยโุรปและสหรฐั ซึ7ง
อาจกระทบคา่เงินยโูร ดอลลาร ์และราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทองคาํทดสอบแนวรบัโซน 1,860 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัตํ7าสดุของวนั
ก่อนหนา้) หากสามารถยืนไดจ้ึงเกิดแรงซื �อพยงุราคาไว ้ หลายครั�งที7ราคาอ่อนตวัลงเขา้ใกลโ้ซน 1,851-1,849 ดอลลารต์่อออนซจ์ะมีการดีดตวัขึ �น อย่างไรก็ตามหากการ
ปรบัตวัขึ �นราคาไมผ่่านโซนแนวตา้นระยะสั�นอยูท่ี7 1,879-1,890 ประเมินวา่เป็นการแกวง่ตวัในกรอบเดิม  จงึแนะนาํกลยทุธ ์ซื �อขายเพื7อเก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกวง่ตวัใน
กรอบ เขา้ซื �อในบริเวณ 1,860-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทุนหากราคาหลุด 1,849 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาดีดตัวขึ �นใหพิ้จารณาโซน 1,879-1,890 
ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุขายเพื7อทาํกาํไร 

                   เน้น ซ ื�อข ายเก็งก ําไร ร ะยะสั�น  โดยเข ้าซ ื�อ ใน

บร ิเวณ 1,860-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 

1,849 ดอลลารต์่อออนซ)์ พ ิจารณาขายเพ ื3อหวังทาํก ําไรช่วง

สั�นหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,879-1,890 ดอลลารต์่อออนซ  ์  

 

23 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

23/11/2563  12.15  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,870.36 1,873.60 3.24  0.17% 

Spot Silver ($) 24.15 24.27 0.12  0.49% 

เงนิบาท (฿/$) 30.24 30.28 0.04  0.13% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,850 0  0.00% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.96 45.17 0.21  0.47% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.42 42.51 0.09  0.21% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1856 1.1871 0.0015  0.13% 

ที3มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ฮั3งเส็งปิดเช้าลบ 48.37 จุด ห ุ้นสายการบินร ่วงหลังเลื3อน Travel Bubble ดชันีฮั7งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี� โดยไดร้บั
แรงกดดนัจากการรว่งลงของหุน้กลุ่มสายการบนิ หลงัจากสิงคโปรแ์ละฮ่องกงไดป้ระกาศเลื7อนโครงการเดินทางทางอากาศระหว่างกนัแบบไม่ตอ้งกกั
ตวั (Air Travel Bubble) ระหวา่งสิงคโปร-์ฮ่องกง ออกไปอีก 2 สปัดาห ์เนื7องจากความกงัวลเกี7ยวกบัจาํนวนผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 ที7เพิ7มขึ �นในฮ่องกง 
สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า ดชันีฮั7งเส็งปิดภาคเชา้ที7 26,403.17 จดุ ลดลง 48.37 จดุ หรือ -0.18% 

 (+) ตลาดหุ้น เอ เช ียปิดเช้าผันผวน กังวลยอดติดเช ื�อโควิดพุ่ง ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผันผวนในวนันี� โดยแมว้่าตลาดไดร้บัปัจจัยหนุนจาก
ความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 แต่บรรยากาศการซื �อขายยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากจาํนวนผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 ที7เพิ7มขึ �นทั7วโลก ดชันี 
HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที7 26,403.17 จุด ลดลง 48.37 จุด, -0.18% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียปิดภาคเชา้ที7 1,595.04 จุด เพิ7มขึ �น 
1.29 จดุ หรือ +0.08% ส่วนตลาดหุน้ญี7ปุ่ น ปิดทาํการวนันี� (23 พ.ย.) เนื7องในวนัขอบคณุผูใ้ชแ้รงงาน 

 (+) ผู้ว่าฯร ัฐนิวยอรก์เตือนยอดติดเช ื�อโควิดพุ่งช่วงวันหยุด วอนประชาชนอย่าการด์ตก นายแอนดรูว ์ควัโม ผูว้่าการรฐันิวยอรก์ออกมาเตือน
ว่า จาํนวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 อาจเพิ7มมากขึ �นในระยะนี�ไปจนถึงเดือนม.ค. ปีหน้า เนื7องจากมีวนัหยุดยาวติดต่อกัน ส่งผลใหผู้้คนจาํนวนมากออก
เดินทางเพื7อพบปะและเฉลิมฉลองกัน ซึ7งเป็นหนึ7งในสาเหตุหลักที7ทาํใหก้ารระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ �น "ตั�งแต่ช่วงนี�ไปจนถึงเดือนม.ค. ผูค้นจะ
ออกมาทาํกิจกรรมทางสงัคมกนัมากขึ �น ผมคดิว่า สิ7งที7จะตามนั�นก็คืออตัราผูต้ิดเชื �อที7เพิ7มขึ �น คาํถามที7วา่จะมากหรือนอ้ยและเรว็เพียงใดจงึขึ �นอยู่กบั
พวกทา่น" นายควัโมใหก้ล่าวในช่วงแถลงข่าวที7เมืองออลบานี เมืองหลวงของรฐันิวยอรก์ 

 (-) วัคซ ีนโควิด-19 ของ"Pfizer"อาจได้ร ับอนุมัต ิในอังกฤษก่อนสหรัฐ นสพ. the Telegraph รายงานเมื7อวานนี�ว่า วคัซีนของ Pfizer อาจไดร้บั
อนมุตัิในองักฤษก่อนสิ �นเดือน ระบบบริการสุขภาพ (NHS) ไดร้บัแจง้ว่า การฉีดวคัซีนอาจเริ7มขึ �นในวนัที7 1 ธ.ค.เป็นอย่างเรว็  คาดการณว์า่ วคัซีนของ 
Pfizer จะไดร้บัอนมุตัใินสหรฐัภายในกลางธ.ค. และการฉีดวคัซีนในสหรฐัจะเริ7มในช่วงไม่กี7วนัหลงัจากที7องคก์ารอาหารและยา (FDA) อนมุตักิารใช ้

 (-) แถลงการณร์ะบุ G20 ยืนยันผลักดันการเข ้าถงึวัคซ ีนโควดิ-19 อย่างเป็นธรรมทั3วโลก ผูน้าํกลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ที7สดุ 20 ประเทศ
ยืนยนัเมื7อวานนี�ที7จะดาํเนินการอย่างเต็มที7ในการจดัหายา, ชุดตรวจหาเชื�อ และวคัซีนโควิด-19 ในราคาที7ซื �อหาไดแ้ละเป็นธรรมตอ่ "ประชาชนทกุคน" 
ซึ7งสะทอ้นถงึความวติกที7วา่ โรคระบาดอาจทาํใหก้ารแบง่แยกระหวา่งกลุ่มประเทศร ํ7ารวยและยากจนของโลกรุนแรงขึ �น โรคระบาดและแนวโนม้การฟื�น
ตวัทางเศรษฐกิจที7ไม่เท่ากันและไม่แน่นอน เป็นประเด็นหลักในการประชุมสุดยอดออนไลน ์2 วนัโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นประธาน ซึ7งจะส่งมอบ
ตาํแหน่งประธาน G20 ใหก้บัอิตาลีในเดือนหนา้ แถลงการณข์ั�นสุดทา้ยระบวุา่ "การระบาดของโควิด-19 และผลกระทบที7ไม่เคยมีมาก่อนในแง่ของการ
สญูเสียชีวิต, ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ เป็นภาวะตื7นตระหนกที7เปิดเผยถึงความเปราะบางในการเตรียมพรอ้มและการตอบสนองของเราและเนย้ยํ�า
ของเราและเนน้ยํ�าถงึความทา้ทายรว่มกนัของเรา" 

 (-) สหร ัฐคาดเร ิ3มฉ ีดวัคซ ีนต้านโควิดได้กลางธ.ค. หวังฉ ีดให้ได้ 70% กลางปีหน้า นายมอนเซฟ สลาอุย หวัหนา้โครงการ Operation Warp 
Speed ซึ7งเป็นโครงการที7มีเป้าหมายใหช้าวสหรฐัมีวคัซีนตา้นโควิด-19 ใชภ้ายในสิ �นปีนี� ใหส้มัภาษณ์กบัสาํนกัข่าวซีเอ็นเอ็นวา่ สหรฐัหวงัที7จะเริ7มฉีด
วคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ใหป้ระชาชนกลุ่มแรกไดภ้ายในอีกไม่ถึง 3 สปัดาหข์า้งหนา้ หรือประมาณวนัที7 11-12 ธ.ค. ส่วนจะส่งมอบวคัซีนที7ใดบา้งนั�น
ขึ �นอยู่กบัหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละรฐั นอกจากนี� หวัหนา้โครงการ Operation Warp Speed ยังเปิดเผยดว้ยว่า สหรฐัหวงัที7จะฉีดวคัซีนใหไ้ด ้
70% ทั7วประเทศในช่วงเดือนพ.ค.ปีหนา้ ซึ7งสอดคลอ้งกบัที7มีการคาดการณก่์อนหนา้นี�ว่า สหรฐัจะสามารถจดัจาํหน่ายวคัซีนอย่างทั7วถงึไดใ้นปีหนา้ 

  (+/-)  พธิ ีสาบานตนรับตาํแหน่งปธน.ของไบเดนอาจไม่ยิ3งใหญ่ เหตุกังวลโควิดระบาด นายรอน เคลน หวัหนา้คณะทาํงานของนายโจ ไบเดน 
วา่ที7ประธานาธิบดีสหรฐั เปิดเผยวา่ พิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหนงประธานาธิบดีของนายไบเดน จะไม่จดัอย่างยิ7งใหญ่เหมือนกบัที7เคยเกิดขึ �นในอดีตที7
ผ่านมา เพื7อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 นายเคลนกล่าวว่า นายไบเดน และนางคามาลา แฮรร์ิส ว่าที7รองประธานาธิบดี จะยังคงให้
ความสาํคัญกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเมื7อทั�งสองเข้าพิธีสาบานตนรับตาํแหน่งในวันที7 20 ม.ค.ปีหน้า อย่างไรก็ดี นายเคลนไม่ได้ระบุ
รายละเอียดเพิ7มเตมิ 

 
  ท ี3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 

 
 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์7 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.0 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.1 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.2 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   42.2 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   50.5 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   43.2 51.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   52.5 53.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   55.8 56.9 

วนัองัคารที7 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั�งสดุทา้ย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.2% 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื7อมั7นทางธุรกิจโดย Ifo   90.5 92.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   - 5.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ ความเชื7อมั7นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   98.3 100.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   - 29 

วนัพธุที7 25 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งที7 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   733K 742K 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั7งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั7งซื �อสินคา้คงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   - 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.1% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5% 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื7อมั7นผูบ้รโิภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 0.8M 

วนัพฤหสับดีที7 26 พ.ย. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)     

 ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจา้)   - - 

วนัศกุรที์7 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที7สาํคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที7มีการประกาศออกมา 
*ที7มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที7 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ7งอาจมีการเปลี7ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


