
  

                        อาจจับตาแนวต้านโซนบริเวณ 1,790-1,805 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากยืนไม่ได้อาจเหน็การย่อตัวลงมาสร้างฐาน โดยหากในระหว่าง
วันราคาสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะเหน็การ
ดีดตัวกลับ แม้ยืนเหนือแนวรับแรกได้ แต่ราคาจะยังคงเคลื.อนไหวใน
ทศิทางค่อยๆปรับตัวขึ 5นในช่วงสั 5น 

 

30 พฤศจกิายน 2563 

สรุป คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เตรียมเพิ�มบริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ แมนแูฟคเจอริ�ง อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั (SMIC) ซึ�งเป็นผู้ผลิตชิพ
ชั /นนําของจีน และไชน่า เนชั�นแนล ออฟชอร์ ออยล์ คอร์ปอเรชั�น (CNOOC) ซึ�งเป็นผู้ผลิตนํ /ามนัและก๊าซนอกประเทศของจีน ในบญัชีดํา โดยสหรัฐกล่าวหาว่า
เป็นบริษัทของกองทพัจีน ส่งผลให้นกัลงทนุเพิ�มความระมดัระวงัในการลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง โดยดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ระหว่างวนัร่วงลงเกือบ 300 จุด จนมี
แรงซื /อเข้าพยงุราคาทองคําไว้ ทั /งนี / ระยะสั /นราคาทองคําหากยงัไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,790-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี /อาจมีแรงขายออกมาเพิ�มขึ /น 
สําหรับการเปิดสถานะขายให้ดวู่าราคาจะผ่านแนวต้านได้หรือไม่ ซึ�งหากไม่ผ่านอาจมีแรงขายทํากําไรออกมา ทั /งนี / หากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมา ไม่
หลดุแนวรับแนะนํานกัลงทนุสามารถเข้าซื /อคืนเพื�อหวงัทํากําไรระยะสั /นจากการแกวง่ตวั โดย ประเมินแนวรับไว้ที� 1,765-1,755 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

ตารางที. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

30/11/2563 16:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,787.50 1,773.76 -13.74  -0.77% 

Spot Silver ($) 22.68 22.16 -0.52  -2.28% 

เงนิบาท (฿/$) 30.27 30.25 -0.03  -0.08% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,700 25,500 -200  -0.78% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.18 47.17 -1.01  -2.10% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 45.54 44.73 -0.81  -1.78% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1954 1.1984 0.0030  0.25% 

ที.มา : Bisnews 

ที.มา : Bisnews 

 

 1,765  1,755  1,740 

 1,805  1,813  1,821 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงเกือบ 300 จุด วิตกข่าวสหรัฐขึ 5นบัญชีดําบริษัทจีน  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงเกือบ 300 จุด หลงัจากสื�อรายงานว่า 
สหรัฐเตรียมขึ /นบญัชีดําบริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ แมนูแฟคเจอริ�ง อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน (SMIC) และไชน่า เนชั�นแนล ออฟชอร์ ออยล์ คอร์
ปอเรชั�น (CNOOC) โดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี /เป็นของกองทพัจีน  ณ เวลา 15.29 น.ตามเวลาไทยในวนันี / ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 273 จุด หรือ 
0.91% แตะที� 29,601 จดุ  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ คณะทํางานของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เตรียมเพิ�มบริษัท SMIC และ CNOOC เข้ารวมใน
รายชื�อบญัชีดํา ด้วยข้อกล่าวหาที�ว่าเป็นบริษัทของกองทพัจีน โดยบริษัทที�มีรายชื�ออยู่ในบญัชีดําของสหรัฐ จะถูกจํากดัการเข้าถึงนกัลงทนุสหรัฐ  ความ
เคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ /นเพียงไม่กี�สปัดาห์ก่อนที�นายโจ ไบเดน วา่ที�ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะเข้ารับตําแหน่ง โดยก่อนหน้านี /ไม่นาน ปธน.ทรัมป์ก็
ได้ลงนามในคําสั�งห้ามไม่ให้ชาวอเมริกนัลงทนุในบริษัทจีนที�ถกูครอบครองและควบคมุโดยกองทพัจีน 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ เหตุนลท.ชะลอเทรดหลังตลาดพุ่งแรงเดือนพ.ย.  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดปรับตวัลง เช่นเดียวกบัตลาดหุ้นทั�วโลก เนื�องจาก
นกัลงทนุชะลอการซื /อขายในวนัสดุท้ายของเดือนพ.ย. หลงัจากที�ตลาดหุ้นพุ่งแรงในเดือนนี / ขานรับข่าวคราวความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านโควิด-
19  ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที�ระดบั 391.12 จดุ ลดลง 2.11 จดุ หรือ -0.54%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดที� 5,564.16 จุด ลดลง 34.02 จุด
, -0.61% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันี /ที� 13,270.51 จดุ ลดลง 65.17 จดุ, -0.49%  สําหรับความเคลื�อนไหวที�สําคญัในยุโรปสปัดาห์นี / ได้แก่ การ
เจรจาข้อตกลงการค้าหลงั Brexit ระหวา่งสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรป 

• (+) แคลิฟอร์เนียพบผู้ป่วยโควิดวันเดียวสูงถึง 7,415 ราย ดันยอดรวมทะลุ 1.2 ล้านราย  หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียรายงานพบ
ผู้ ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในวนัเสาร์ที�ผ่านมาจํานวน 7,415 ราย ทําลายสถิติเดิม 7,170 รายเมื�อเดือนก.ค.ที�ผ่านมา นอกจากนี / ยงัพบผู้ เสียชีวิตรายใหม่
จํานวน 27 รายในวนัดงักล่าว  ข้อมลูจากศนูย์วทิยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบแห่งมหาวิทยาลยัจอห์นส์ ฮอปกินส์ เปิดเผยว่า จํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 
รวมในรัฐแคลิฟอร์เนียทะล ุ1.2 ล้านรายแล้ว ขณะที�ยอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 ก็สูงกว่า 19,000 ราย  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี
ซึ�งเป็นเขตที�มีประชากรมากที�สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในวนันี / โดยเรียกร้องให้ประชาชน 10 ล้านคนในรัฐอยู่กบับ้านตาม
มาตรการ "อยู่บ้านปลอดภยักวา่" เป็นเวลา 3 สปัดาห์ 

• (+/-) เยอรมนีเตือนรัฐบาลไม่สามารถขยายมาตรการช่วยเหลือได้ไม่มีกําหนด  นายปีเตอร์ อัลท์ไมเออร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของ
เยอรมนี เปิดเผยวา่ จํานวนผู้ตดิเชื /อโควดิ-19 ยงัคงสงูเกินไปในภมูิภาคส่วนใหญ่ของเยอรมนีและประชาชนต้องพยายามมากขึ /นเพื�อชะลอการแพร่ระบาด   
นายอลัท์ไมเออร์ ระบวุา่ รัฐบาลไม่สามารถขยายเวลามาตรการช่วยเหลือไปได้อย่างไม่มีกําหนด ประชาชนจึงต้องช่วยรัฐบาล ด้วยการมีระเบียบวินยัเพื�อ
ลดการติดต่อทางสงัคมและชะลอการแพร่ระบาดเช่นกัน  คําเตือนของนายอัลท์ไมเออร์สอดคล้องกบัความเห็นของนายเฮลเกอ เบราน์ หวัหน้าสํานัก
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีที�กล่าวว่า ไม่มีทางที�เงินช่วยเหลือของรัฐบาลจะช่วยบริษัทได้ทั /งหมด  สถาบนัโรเบิร์ต คอช (RKI) ซึ�งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
เยอรมนีในการควบคุมโรคติดเชื /อเผยว่า แม้ว่าเยอรมนีจะอยู่ในภาวะล็อกดาวน์บางส่วนมานบัตั /งแต่ต้นเดือนพ.ย. แต่จํานวนผู้ติดเชื /อใหม่ยังคงเพิ�มขึ /น
ในช่วงข้ามคืนเมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในสปัดาห์ที�แล้ว แตะที� 11,169 ราย 

• (+/-) ธปท.เตรียมออกแพ็คเกจมาตรการดูแลอัตราแลกเปลี.ยนระยะสั 5น-ยาวตามแผน FX Ecosystem  นางสาวชญาวดี ชยัอนนัต์ ผู้ อํานวยการ
อาวโุส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถงึสถานการณ์คา่เงินบาทวา่ ธปท.เตรียมจะสรุปมาตรการเพื�อดแูลอตัราแลกเปลี�ยน
โดยจะออกเป็นแพ็คเกจในเร็ว ๆ นี / ซึ�งส่วนหนึ�งของมาตรการบางส่วนเป็นเรื�องที�ทําไปแล้ว แพ็คเกจดงักล่าวจะดูทั /งระยะสั /นและระยะยาว เพราะต้อง
ยอมรับวา่ความผนัผวนที�เกิดขึ /น ไม่ได้มาจากปัจจยัระยะสั /นเพียงอย่างเดียว แต่มาจากปัจจยัโครงสร้างอตัราแลกเปลี�ยนของไทย ซึ�งแพ็คเกจดงักล่าวจะ
อยู่ในแผน FX Ecosystem ซึ�งจะทําให้คา่เงินบาทเคลื�อนไหวใน 2 ทศิทางมากขึ /น รวมทั /งทําให้ผู้ประกอบการสามารถรับการแข็งค่าของเงินบาทได้มากขึ /น  
ทั /งนี / ในเดือน พ.ย. ที�ผ่านมา พบว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ /นมากกว่า 2% เมื�อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า มาจากความคืบหน้าของวคัซีนป้องกนัโควิด-19 และ
ผลการเลือกตั /งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ�งส่งผลให้มีเงินทนุไหลเข้ามาบ้าง ส่วนหนึ�งเป็นเงินทุนที�เคยไหลออกไปในช่วงก่อนหน้านี / แต่ยังไม่ได้กลบัเข้ามา
มากเมื�อเทียบกบัประเทศอื�น เพราะนกัลงทนุยงักังวลเรื�องแนวโน้มการท่องเที�ยวของไทยจากการที�ยงัไม่มีการเปิดประเทศ ซึ�ง ธปท. จะมีมาตรการดแูล
ไม่ให้มากระทบกบัคา่เงิน เพื�อป้องกนัไม่ให้มีการผนัผวนมากเกินไปจากการเก็งกําไร แตก็่ต้องดแูลผลข้างเคียงตอ่นกัลงทนุที�เข้ามาลงทนุในประเทศเพราะ
ปัจจยัพื /นฐานเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง 

ที.มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั5งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 30 พ.ย. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   52.1** 51.4 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   56.4** 56.2 

 ทั /งวนั ทั /งหมด OPEC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   59.4 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

วนัองัคารที� 1 ธ.ค. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   53.6 53.6 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9 57.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6 53.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2 55.2 

 ทั /งวนั ทั /งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิตขั /นสดุท้าย   56.7 56.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.7 59.3 

 22.00น. สหรัฐฯ คา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.   0.8% 0.3% 

วนัพธุที� 2 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.4% 0.3% 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   500K 365K 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ /ามนัดบิรายสปัดาห์   - -0.8M 

วนัพฤหสับดีที� 3 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin   56.5 56.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.2 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   41.3 41.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   45.8 45.8 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   770K 778K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการขั /นสดุท้าย   57.5 57.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   56.0 56.6 

วนัศกุร์ที� 4 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.1% 0.1% 

 
20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   500K 638K 

 
20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ย.   6.8% 6.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนต.ค.   -64.7B -63.9B 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื /อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 27 พฤศจิกายน 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


