
  

            ร าค าท อ งคําพ ยายาม ท ด สอ บ โซ น แ น วต้าน บ ร ิเวณ 
1,818-1,821 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากระหว่างวันราคาทองคาํไม่สามารถ
ท ะลุแ น วต้าน ดังกล่าวข ึ*น ไป ได้ ส่งผลให ้ม ีโอ กาสท ี/ร าคาจะป ร ับ ตัวลง
ท ด สอ บ แ น วร ับ ท ี/ 1,800-1,794 ด อ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ แ ต่ห ากไม่ห ลุด โซ น
ดังกล่าวจะเหน็แรงซ ื*อเข ้ามาทาํใหร้าคามกีารฟื* นตัวข ึ*นอกีคร ั*ง 

27 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ความกงัวลเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของวคัซนีที�พฒันาโดย AstraZeneca หลงัจากถกูวิพากษวิ์จารณจ์ากผูเ้ชี�ยวชาญหลายรายในสหรฐั ซึ�งผูเ้ชี�ยวชาญ
บางส่วนระบุว่าอาจขดัขวางการอนมุัติดา้นกฎระเบียบ ประเด็นดังกล่าวกระตุน้แรงซื =อเขา้สู่ตลาดทองคาํ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํฟื=นตัวขึ =นในระดับ
จาํกดั เมื�อประธานบริหารของบรษัิท AstraZeneca ระบวุ่า ทางบรษัิทมีแนวโนม้จะดาํเนินการทดลองทั�วโลกเพิ�มเติม ประกอบกบั นายแพทรคิ วอลแลนซ ์
หวัหนา้คณะที�ปรกึษาดา้นวิทยาศาสตรข์องรฐับาลอังกฤษ แสดงความมั�นใจต่อประสิทธิภาพของวัคซีนดงักล่าว จึงส่งผลใหร้าคาทองคาํปรบัตัวขึ =นใน
ระดบัจาํกดั ทั=งนี = หากราคาขยบัขึ =นนกัลงทนุที�ถือสถานะซื =อไวใ้หพิ้จารณาขายทาํกาํไรออกมาบรเิวณ 1,818-1,821 ดอลลารต่์อออนซ ์หรอื เปิดสถานะขาย
เมื�อราคาทดสอบแนวตา้นโซนดงักล่าว สาํหรบันกัลงทนุที�รบัความเสี�ยงได ้เมื�อราคาทองคาํอ่อนตวัลงอาจใชแ้นวรบัที� 1,800-1,794 ดอลลารต่์อออนซ ์เปิด
สถานะซื =อเพื�อเขา้เก็งกาํไรระยะสั=นถา้ราคาสามารถยืนไดม้ั�นคง 
 

ตารางท ี/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

27/11/2563 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.12 1,810.00 1.88  0.10% 

Spot Silver ($) 23.32 23.29 -0.03  -0.13% 

เงนิบาท (฿/$) 30.26 30.28 0.01  0.04% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,050 25,950 -100  -0.38% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.61 47.69 -0.92  -1.89% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 44.98 44.78 -0.20  -0.44% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1909 1.1927 0.0018  0.15% 

ที/มา : Bisnews 

ท ี/มา : Bisnews 
 

 1,794  1,779  1,765 

 1,821  1,833  1,847 

 



 

 

 (+) จนีสั/งเก็บภาษีไวนอ์อสเตรเลียกว่า 100% สะท ้อนสัมพนัธก์ารค้าตึงเคร ียด  กระทรวงพาณิชยจี์นประกาศในวนันี =ว่า จีนจะเก็บภาษีตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด (AD) กบัไวนน์าํเขา้จากออสเตรเลียในช่วง 107.1-212.1% โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ั=งแต่วนัที� 28 พ.ย.นี =เป็นตน้ไป  มาตรการดงักล่าว
ของจีนถือเป็นการตอบโตอ้อสเตรเลีย ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าสถานการณก์ารคา้ระหว่างสองประเทศยงัคงตึงเครียด โดยจีนเป็นประเทศที�นาํเขา้ไวน์
ออสเตรเลียมากที�สดุ  ทั=งนี = จีนไดเ้ปิดฉากการสอบสวนการนาํเขา้ไวนอ์อสเตรเลียในกรณีการทุ่มตลาดและการใหเ้งินอุดหนนุ โดยความสัมพันธ์
ระหว่างจีนและออสเตรเลียมีความตึงเครียดเพิ�มขึ =นในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา หลงัจากรฐับาลออสเตรเลียสั�งแบนบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี�ของจีนออก
จากการมีส่วนรว่มในโครงข่าย 5G ของออสเตรเลีย  นอกจากนี= ออสเตรเลียยงัไดเ้รยีกรอ้งใหจี้นเปิดทางใหค้ณะผูต้รวจสอบจากนานาประเทศเขา้ไป
สืบค้นหาต้นตอของโรคโควิด-19 ซึ�งสรา้งความไม่พอใจใหก้ับจีน โดยจีนได้เริ�มใชม้าตรการตอบโต้ดว้ยการระงับนาํเข้าเนื =อวัวบางส่วนจาก
ออสเตรเลีย และเรียกเก็บภาษีนาํเขา้ขา้วบารเ์ลยจ์ากออสเตรเลียในเดือนพ.ค.ที�ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ =นการตรวจสอบพฤติกรรมการทุ่มตลาด  
ดา้นนายเดวิด ลิตเติลพราวด ์รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรของออสเตรเลียแถลงต่อสื�อมวลชนว่า ออสเตรเลียจะดาํเนินการเพื�อปกปอ้งตวัเองในประเด็น
นี=อย่างเต็มที�ผ่านทางองคก์ารการคา้โลก (WTO) เนื�องจากอตัราภาษีที�จีนเรยีกเก็บนั=นอยู่ในระดบัที�สงูมาก 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ วิตกข ่าวประสิทธ ิภาพ วัคซ ีน   ตลาดหุน้ยุโรปปรับตัวลงในช่วงเปิดตลาดวันนี = ท่ามกลางความกังวลเกี�ยวกับ
ประสิทธิภาพของวคัซีนที�พัฒนาโดยแอสตรา้เซนเนกา้ หลงัจากถกูวิพากษ์วิจารณจ์ากกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญในสหรฐั  ดัชนี Stoxx Europe 600 แตะที�
ระดับ 390.97 จดุ ลดลง 0.66 จุด หรือ -0.17%  ดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั�งเศสเปิดวันนี =ที� 5,563.04 จดุ ลดลง 3.75 จุด หรือ -0.07% และดัชนี 
DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดที� 13,280.51 จดุ ลดลง 6.06 จดุ หรอื -0.05%  นายมอนเซฟ สลาอยุ หวัหนา้โครงการ Operation Warp Speed ซึ�งเป็น
โครงการเกี�ยวกบัวคัซนีของทาํเนียบขาว และผูเ้ชี�ยวชาญรายอื�นๆ ของสหรฐั ไดแ้สดงความกงัวลเกี�ยวกบักลุ่มอายขุองผูเ้ขา้รว่มทดลองโครงการวิจยั
วคัซีนของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้ และมหาวิทยาลัยออกซฟ์อรด์ โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพ 90% ที�แอสตรา้เซนเนกา้กล่าวอา้งนั=น เป็นเพียงการ
ทดลองในกลุ่มผูที้�มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ  อย่างไรก็ดี หลงัจากที�ผูเ้ชี�ยวชาญสหรฐัไดอ้อกมาแสดงความสงสยัดงักล่าว ทางแอสตรา้เซนเนกา้ก็ออกมา
โตต้อบในทนัทีว่า การทดลองครั=งนี =มีคณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูความปลอดภยั (Data Safety Monitoring Board - DSMB) เขา้ร่วมตรวจสอบ
ดว้ย และผลการทดลองที�ทางบรษัิทเปิดเผยเมื�อวนัจนัทรที์�ผ่านมานั=น เป็นเพียงผลการทดลองขั=นตน้ และจะมีการเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเติมตามมา 

 (-) อ ินเดียเตร ียมผลิตวัคซ ีนโควิด-19 "Sputnik V" 100 ล้านโดสต่อปี  ขอ้มลูจากบญัชีทวิตเตอร ์"Sputnik V" ในวนันี = ระบวุ่า กองทนุความมั�ง
คั�งแห่งชาติรสัเซีย (RDIF) และบริษัท Hetero ซึ�งเป็นบริษัทเภสชักรรมอินเดียเห็นชอบที�จะผลิตวคัซีน "Sputnik V" เพื�อป้องกนัโควิด-19 กว่า 100 
ลา้นโดสต่อปีในอินเดีย  บริษัท Hetero และ (RDIF) ซึ�งสนับสนุนวคัซีนดงักล่าวและตั=งเป้าจาํหน่ายในทอ้งตลาดทั�วโลก วางแผนเริ�มตน้การผลิต
วคัซนี "Sputnik V" ในอินเดียในช่วงตน้ปี 2021 

 (-) รมว.อ ังกฤษชี*ไม่มีเหตุผลต้องกังวลเร ื/องวัคซ ีน "อ ็อกซฟ์อร ด์/AstraZeneca"  นายโรเบิรต์ เจนริค รฐัมนตรีการเคหะอังกฤษระบุว่าไม่มี
เหตผุลใหต้อ้งกงัวลเกี�ยวกบัขอ้มลูเบื =องหลงัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของมหาวิทยาลยัอ็อกซฟอรด์และบรษัิท AstraZeneca และระบุว่า หน่วยงาน
กาํกับดูแลกฎระเบียบอิสระจะทาํงานเพื�อประเมินเรื�องดังกล่าว  เขากล่าวว่า "ผมไม่คิดว่ามีเหตุผลใหต้อ้งกังวล ขณะนี=เราไดเ้ขียนจดหมายถึง
หน่วยงานที�จะประเมินความปลอดภยัของวคัซนีแลว้"  "ขณะนี=เราตอ้งปล่อยใหมี้การประเมินอย่างอิสระ" 

 (-) ร ัฐวิสาหกิจจนีมีกาํไรสุทธ ิพ ุง่ข ึ *นกว่า 62% ในเดือนต.ค.  กระทรวงการคลงัจีนเปิดเผยว่า รฐัวิสาหกิจจีน (SOE) ยงัคงมีกาํไรเพิ�มขึ =นต่อเนื�อง
ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบรายปี  ทั=งนี = รฐัวิสาหกิจจีนมีกาํไรสทุธิรวมกนัเพิ�มขึ =น 62.7% ในเดือนต.ค. ขณะที�รายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิ�มขึ =น 7% เมื�อ
เทียบรายปี  สาํหรบัรายไดใ้นในช่วง 10 เดือนแรกของรฐัวิสาหกิจจีนอยู่ที� 49.68 ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 7.55 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั)  เพิ�มขึ =น 
0.2% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�แลว้ ซึ�งสวนทางกบัที�หดตวั 0.7% ในช่วง 9 เดือนแรก  ส่วนกาํไรสทุธิในช่วง 10 เดือนแรกของรฐัวิสาหกิจจีน
อยู่ที� 1.93 ลา้นลา้นหยวน ลดลง 11.4% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�แลว้ หลงัจากที�รว่งลง 18.5% ในช่วง 9 เดือนแรก 
 

ท ี/มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

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 ์   778K** 742K 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื =อสินคา้คงทนพื=นฐานเดือนต.ค.   1.3%** 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื =อสินคา้คงทนเดือนต.ค.   1.3%** 1.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   0.9%** 0.4% 

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

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5%** 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   -0.7%** 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือน   999K** 959K 

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

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   2.8%** 2.8% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ=ามนัรายสปัดาห ์   -0.8M** 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 ้

 
 

 


