
 

 

 

 

   

1,794  1,779  1,765 

 1,821  1,833  1,847 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัลง ขณะที�นกัลงทนุเปิดรบัความเสี�ยง(Risk On) สะทอ้นไดจ้ากวานนี+ตลาดหุน้สหรฐับวกโดดเด่น ขณะดาวโจนสปิ์ดทะลุ
ระดับ 30,000 ดอลลารเ์ป็นครั+งแรกในประวตัิศาสตร ์หนุนตลาดหุน้เอเชียเช้านี+เช่นกัน ซึ�งเป็นผลมาจากการที� ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ของสหรฐัฯ
มอบหมายใหน้างเอมิลี เมอรฟี์ย ์ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารงานบรกิารทั�วไปของสหรฐั (General Services Administration - GSA) เริ�มตน้การถ่ายโอนอาํนาจ
ประธานาธิบดีสหรฐัฯใหก้บันายโจ ไบเดน ซึ�งเป็นสัญญานสาํคญัว่าประธานาธิบดี ทรมัป์ จะลงจากตาํแหน่งภายในเดือน ม.ค.นี+  ขณะที� โจ ไบเดน เปิดตวั
ทีมงานต่างประเทศ และประกาศเดินหน้านโยบาย `America is Back` ซึ�งจะเดินหน้าสู่การเป็นผู้นาํโลกโดยไม่ปฎิเสธพันธมิตร และจะเดินหน้าฟื+ นฟู
ความสัมพนัธก์บัองคก์รระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ  ซึ�งสรา้ง Sentiment เชิงบวกต่อตลาดสินทรพัยเ์สี�ยง และกระตุน้แรงขายทองคาํ  ดา้นปัจจยัทาง
เทคนิคประเมินวา่ ราคาทองคาํพยายามฟื+นตวัขึ +นไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,821-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากราคาทิ +งตวัลงตอ่เนื�อง แต่หากแรงซื +อไม่
มากพอหรือราคาไม่สามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกรง่ ทาํใหป้ระเมินว่าในระยะสั+น ราคายงัคงมีโอกาสปรบัตวัลงทดสอบ แนวรบั 1,799-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์
ขณะที�แนวรบัถดัไปนั+นอยู่ในบรเิวณ 1,779 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ ์ขายเพื�อทาํกาํไรระยะสั+นในบรเิวณ 1,821-1,833 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุ
หากยืน 1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ แต่หากราคาอ่อนตวัลงไปก่อนใหพ้ิจารณาบริเวณ 1,794-1,779 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดทยอยเขา้ซื +อคืน แต่หากหลุด
โซนดงักล่าวแนะนาํใหช้ะลอการเขา้ซื +อเพื�อรอดกูารตั+งฐานของราคา 

         แ บ่งท อ งคําอ อ กข ายห ากร าคาไม่ผ่าน แ น ว
ต้าน 1,821-1,833 ดอลลารต์่อออนซ  ์และรอการอ ่อนตัวลง 
ห าก ส าม าร ถ ยืน เห นือ บ ร ิ เ วณ  1,794-1,779 ด อ ล ล าร ์ต่อ
ออนซไ์ด้ แนะนาํใหเ้ข ้าซ ื1อคนืเพ ื3อทาํกาํไรระยะสั1น 

25 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

25/11/2563  11.21  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,807.20 1,803.56 -3.64  -0.20% 

Spot Silver ($) 23.26 23.23 -0.03  -0.14% 

เงนิบาท (฿/$) 30.33 30.38 0.05  0.16% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,300 26,000 -300  -1.14% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 46.06 47.72 1.66  3.60% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 44.80 45.40 0.60  1.34% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1892 1.1904 0.0012  0.10% 

ที3มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) 16 ร ัฐในเยอรมนีวางแผนผ่อนปรนกฎโควิด-19 ต้อนร ับคร ิสตม์าส ร่างขอ้เสนอแสดงเมื�อวานนี+ว่า 16 รฐัของเยอรมนีวางแผนอนญุาตการ
รวมตวักนัของประชาชนมากถงึ 10 คนในช่วงเทศกาลครสิตม์าสและปีใหม่ ซึ�งเป็นการเสนอผ่อนปรนมาตรการจาํกดัโควดิ-19 บางส่วนเพื�อเปิดทางให้
ครอบครวัและมิตรสหายเฉลิมฉลองร่วมกัน  นอกจากนั+น เหล่าผูน้าํรฐัเห็นพอ้งที�จะเพิ�มขีดความสามารถอย่างมากดา้นการรถไฟ Deutsche Bahn 
ของรฐัตลอดช่วงฤดหูนาวหลายเดือน ซึ�งจะทาํใหตู้ร้ถไฟมีเฉพาะที�นั�งที�มีหนา้ต่างเพื�อลดโอกาสที�ผูโ้ดยสารจะแพร่เชื +อซึ�งกนัและกนั มขุมนตรีของรฐั
ดงักล่าวเตรียมตกลงแผนดงักล่าวกบันายกรฐัมนตรีองัเกลา แมรเ์คิลของเยอรมนีในวนันี+ตามเวลาทอ้งถิ�น นายไมเคิล มเูอลเลอร ์นายกเทศมนตรีกรุง
เบอรล์ินกล่าวตอ่สถานีโทรทศัน ์ARD วา่ เขาเชื�อมั�นวา่ มาตรการซึ�งเหน็ชอบโดยเหล่าผูน้าํระดบัรฐัเมื�อเย็นวนัจนัทร ์จะไดร้บัการอนมุตั ิ

 (-) นิกเกอ ิปิดเช้าพ ุ่ง 416.39 จุด ตามท ิศทางดาวโจนสพ์ ุ่งทะลุ 30,000 จุด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดพุ่งขึ +นในช่วงเชา้วนันี+ เนื�องจากนัก
ลงทุนมีความเชื�อมั�นในการลงทุนมากขึ +น หลังจากดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ +นทะลุระดบั 30,000 เป็นครั+งแรกเมื�อคืนนี+จากความหวงั
เกี�ยวกบัการเริ�มกระบวนการถ่ายโอนอาํนาจในสหรฐั และความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเก
อิปิดภาคเชา้ที�ระดบั 26,581.98 จดุ เพิ�มขึ +น 416.39 จดุ หรือ +1.59% 

 (-) ไบเดนชูแคมเปญ "America is back" หนุนสหรัฐกลับมาผงาดบนเวท ีโลก  นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐัไดก้ล่าวสุนทรพจนใ์น
ระหว่างการเปิดตวัทีมนโยบายตา่งประเทศและความมั�นคงแหง่ชาต ิซึ�งจดัขึ +นที�รฐัเดลาแวรใ์นวนัองัคารตามเวลาสหรฐั โดยกล่าวว่า สหรฐัพรอ้มแลว้ที�
จะกลับมาเป็นผูน้าํบนเวทีโลกอีกครั+ง และใหค้าํมั�นว่าจะทาํงานร่วมกับบรรดาประเทศพันธมิตรของสหรฐั โดยถอ้ยแถลงของนายไบเดนถือเป็นการ
พลิกประวตัิศาสตรห์นา้ใหม่ของสหรฐั หลงัจากที�ปธน.โดนัลด ์ทรมัป์ เคยชูนโยบาย "America First" นายไบเดนส่งสญัญาณว่า ภายหลังจากเขา้รบั
ตาํแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวนัที� 20 ม.ค.แลว้ เขาจะนาํสหรฐัออกจากนโยบายชาตินิยมเพียงฝ่ายเดียว ซึ�งเป็นค่านิยมที�ปธน.ทรมัป์
ผลกัดนัมาโดยตลอด จนเป็นเหตใุหส้หรฐัตอ้งบาดหมางกบับรรดาชาติพนัธมิตร โดยเฉพาะในยุโรป และสรา้งปมขดัแยง้ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ 
ทั+งนี + ปธน.ทรมัป์ไดม้อบหมายใหน้างเอมิลี เมอรฟี์ย ์ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารงานบรกิารทั�วไปของสหรฐั (General Services Administration - GSA) 
เริ�มกระบวนการถ่ายโอนอาํนาจใหแ้ก่คณะบรหิารของนายไบเดน ซึ�งทาํใหน้ายไบเดนสามารถเขา้ถึงทรพัยากรต่างๆ ที�จาํเป็นในการถ่ายโอนอาํนาจ 
เพื�อใหเ้ขาสามารถเขา้ทาํหนา้ที�ในทาํเนียบขาวไดอ้ย่างราบรื�น นอกจากนี+ GSA ยงัไดอ้นมุัติเงินกว่า 7 ลา้นดอลลารเ์พื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการถ่ายโอน
อาํนาจประธานาธิบดีใหก้บันายไบเดนดว้ย 

 (-) มูลค่าตลาดของ "Tesla" ทะลุ 5 แสนล้านดอลลาร  ์ มลูค่าตลาดของ Tesla Inc ทะลุ 5 แสนลา้นดอลลารเ์มื�อวานนี+ ขณะที�นกัลงทนุแห่เขา้ซื +อ
หุน้ดงักล่าวในช่วงใกลเ้ปิดตวัในดชันี S&P 500 ซึ�งขยายแรงทะยานที�ทาํใหหุ้น้ดงักล่าวพุ่งขึ +นกว่า 500% ในปีนี+ หุน้ Tesla Inc ซึ�งเป็นผูผ้ลิตรถยนต์
ไฟฟ้าในรฐัแคลิฟอรเ์นีย ดีดตวัเกือบ 5% ทาํใหม้ลูค่าตลาดอยู่ที� 5.19 แสนลา้นดอลลาร ์ บริษัท Tesla เป็นบริษัทที�มีมลูค่าสูงสุดอนัดบั 7 ของตลาด
วอลลส์ตรีท ตามหลงัเพียงบริษัท Berkshire Hathaway และหุน้ดงักล่าวดีดตวักว่า 30% นบัตั+งแต่วนัที� 16 พ.ย.เมื�อประกาศวา่ Tesla จะเขา้รว่มดชันี 
S&P 500 

 (+/-) นายกฯจนีคาดเศรษฐกิจหวนคืนสู่กรอบท ี3เหมาะสมในปีหน้า นายกรฐัมนตรีหลี� เคอ่เฉียงของจีนระบุวา่ จีนน่าจะหวนคืนสู่กรอบการพฒันา
ทางเศรษฐกิจที�มีความ "เหมาะสม" มากขึ +นในปีหนา้ ซึ�งบ่งชี +ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที�ฟื+นตวัอย่างแข็งแกร่ง หลงัภาวะตกตํ�าจากโรคระบาดในปีนี+ 
นายกฯหลี�กล่าวในการแถลงข่าวเมื�อวานนี+ร่วมกบัผูน้าํของ 6 สถาบนัทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ�งรวมถึงกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
และองคก์ารการคา้โลก (WTO) โดยระบุว่า หลงัไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงในไตรมาสแรก เศรษฐกิจกาํลงัฟื+นตวัและมีแนวโนม้แสดงการเติบโตเชิง
บวกในปีนี+  เขากล่าวว่า "เราคาดว่า เศรษฐกิจจีนจะหวนคืนสู่กรอบการพัฒนาที�เหมาะสมในปีหนา้ นโยบายมหภาคของจีนจะยงัคงมีเสถียรภาพ, มี
ประสิทธิภาพ และดาํเนินไปอย่างยั�งยืน" 

 
 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทรที์� 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.2** 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6** 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   41.3** 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2** 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   45.8** 51.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.7** 53.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   57.7** 56.9 

วนัองัคารที� 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั+งสดุทา้ย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.5%** 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo   90.7** 92.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   6.6%** 5.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ ความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   96.1** 100.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   15** 29 

วนัพธุที� 25 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั+งที� 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั+งแรกรายสปัดาห ์   732K 742K 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื +อสินคา้คงทนพื+นฐานเดือนต.ค.   0.5% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื +อสินคา้คงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   0.4% 0.4% 

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

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.0% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.4% 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ+ามนัรายสปัดาห ์   0.1M 0.8M 

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

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

วนัศกุรที์� 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที�สาํคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


