
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,779 1,765 

1,821 1,833 1,847 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลงอีก 29.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภยัในวงกว้าง  จากการที�นกัลงทนุกลบัมาเปิดรับความเสี�ยง(Risk on) 

รับความคืบหน้าเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้าน COVID-19, การคาดการณ์ที�ว่า นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมเสนอชื�อนางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานเฟดให้ดํารงตําแหน่ง

รัฐมนตรีคลังคนใหม่  และความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐที�บรรเทาลงหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐยอมถ่ายโอนอํานาจให้แก่คณะบริหารของนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ

แล้ว  สถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทะลุแนว 30,000 จุดเป็นครั �งแรก  ขณะที�สินทรัพย์ปลอดภัยถกูเทขายในวงกว้าง  ทั �งสกุลเงินดอลลาร์และทองคํา 

รวมถึงพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐก็เกิดแรงขายเช่นกัน  จนหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ซึ�งสร้างแรงกดดันต่อทองคําในฐานะ

สินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยเพิ�มเติม  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําดิ�งลงแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 4 เดือนครั �งใหมบ่ริเวณ 1,799.89  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะ

ฟื�นตวัขึ �นมาปิดตลาดเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -13.43 ตนั  สู่ระดบั 1,199.74 ตนั สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  

ประมาณการครั �งที� 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทน, ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE) และการใช้จ่ายส่วนบคุคล 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1839.05 1799.89 1838.07 1806.63 -29.27 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1859.42 24.08 44.91 

MA 50 Days 1891.76 24.23 42.31 

MA 200 Days 1797.79 20.46 39.59 

RSI 9 Days 26.19 34.67 78.03 

RSI 14 Days 32.53 40.12 70.26 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,199.74 -13.43 

ishare 16,986.38 -127.25 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9857 -0.8852 -0.1376 

10 วนั 0.9721 -0.8681 -0.2125 

20 วนั 0.7763 -0.6128 -0.1049 

50 วนั 0.7936 -0.4466 0.1935 

100 วนั 0.8661 0.1204 0.6874 

200 วนั 0.9365 0.4167 0.8819 

 

 

25 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนว
ต้าน 1,821-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และรอการอ่อนตัวลง
ของราคา หากสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,794-1 ,779 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนําให้เข้าซื .อคืนเพื0อทาํกําไรระยะ
สั .น 

 

ราคาทองคําพยายามฟื�นตวัขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,821-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากราคาทิ �งตวัลงตอ่เนื�อง แต่
หากแรงซื �อไมม่ากพอหรือราคาไมส่ามารถยืนได้อยา่งแข็งแกร่ง ทําให้ประเมินวา่ในระยะสั �น ราคายงัคงมีโอกาสปรับตวัลง
ทดสอบ แนวรับ 1,799-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที�แนวรับถดัไปนั �นอยูใ่นบริเวณ 1,779 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) Conference Board เผยดัชนีความเชื0อมั0นผู้บริโภคสหรัฐตํ0ากว่าคาดในพ.ย.  ผลสํารวจของ Conference Board ซึ�งเป็นสถาบนัวิจัย

เศรษฐกิจ ระบวุ่า ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 96.1 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 101.4 ในเดือนต.ค. และตํ�ากว่าตวัเลขคาดการณ์

ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 98.0 

• (+) Ifo เผยความเชื0อมั0นภาคธุรกิจเยอรมนีร่วงเป็นเดือนที0 2  Ifo ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นภาค

ธุรกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดบั 90.7 ในเดือนพ.ย. ซึ�งเป็นการปรับตวัลงเป็นเดือนที� 2 แต่ดีกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 90.2 จาก

ระดบั 92.5 ในเดือนต.ค. 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังการเมืองสหรัฐชัดเจน  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�

ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (24 พ.ย.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ซึ�งเป็นสินทรัพย์ที�ปลอดภยั หลงัมีความคืบหน้าในการพฒันา

วคัซนีต้านไวรัสโควิด-19 และการถ่ายโอนอํานาจประธานาธิบดีสหรัฐเป็นไปอย่างราบรื�น  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์

เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.31% สู่ระดบั 92.2249 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 

0.9119 ฟรังก์ จากระดบั 0.9122 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3004 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3079 ดอลลาร์

แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 104.56 เยน จากระดบั 104.49 เยน  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 

1.1883 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1840 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3352 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์พุ่งทะลุแนว 30,000 จุด รับการเมืองสหรัฐชัดเจน-วัคซนีคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทะลแุนว 30,000 จดุ

เป็นครั �งแรกเมื�อคืนนี � (24 พ.ย.) ขานรับความชดัเจนของทิศทางการเมืองสหรัฐ หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เริ�มกระบวนการถ่ายโอนอํานาจ

ให้แก่นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจากความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 รวมทั �ง

การคาดการณ์ที�ว่า นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัคนใหม่  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาว

โจนส์ปิดที� 30,046.24 จุด เพิ�มขึ �น 454.97 จุด หรือ +1.54% ขณะที�ดัชนี S&P500 ปิดที� 3,635.41 จุด เพิ�มขึ �น 57.82 จุด หรือ +1.62% ส่วนดัชนี 

Nasdaq ปิดที� 12,036.79 จดุ เพิ�มขึ �น 156.16 จดุ หรือ +1.31% 

• (-) "เอสแอนด์พี"เผยราคาบ้านสหรัฐพุ่งขึ .น 7% ในเดือนก.ย.  ผลสํารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุว่า ดชันีราคาบ้านทั�ว

ประเทศในสหรัฐพุ่งขึ �น 7% ในเดือนก.ย. เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที�แล้ว ซึ�งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที�สดุนบัตั �งแต่เดือนก.ย.2557 หลงัจากเพิ�มขึ �น 

5.8% ในเดือนส.ค.  ส่วนดชันีราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ�มขึ �น 6.6% หลงัจากเพิ�มขึ �น 5.3% ในเดือนส.ค. 

• (-) บติคอยน์พุ่งไม่หยุด ล่าสุดทะลุ 19,400 ดอลลาร์ จ่อทุบนิวไฮใกล้ 20,000  บติคอยน์พุ่งทะลรุะดบั 19,000 ดอลลาร์ในวนันี � ทําสถิติสงูสดุใน

รอบเกือบ 3 ปี  ณ เวลา 23.08 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์ทะยานขึ �น 1,202.75 ดอลลาร์ หรือ 6.59% สู่ระดบั 19,434 ดอลลาร์ ในการซื �อขายบน

แพลตฟอร์มของ CoinDesk  ทั �งนี � บติคอยน์นบัเป็นหนึ�งในสินทรัพย์ที�ทําราคาดีที�สดุในปีนี � โดยทะยานขึ �นถงึ 160% นบัตั �งแต่ต้นปีนี � ขณะที�ในเดือนนี � 

ราคาของบติคอยน์ได้พุ่งขึ �นเกือบ 40%  ขณะนี �มลูค่าตลาดของบติคอยน์พุ่งแตะ 3.559 แสนล้านดอลลาร์ สงูกว่าระดบั 3.318 แสนล้านดอลลาร์ที�ทํา

ไว้ในเดือนธ.ค.2560 ซึ�งขณะนั �นบติคอยน์ทะยานทําสถิติสงูสดุเป็นประวติัการณ์ที�ระดบั 19,783 ดอลลาร์ ก่อนที�จะทรุดตวัลงสู่ระดบั 3,122 ดอลลาร์

ในปีต่อมา  อย่างไรก็ดี นกัวิเคราะห์กล่าวว่า การดีดตวัของบติคอยน์ในครั �งนี �แตกต่างจากในอดีต เนื�องจากได้รับแรงหนนุจากกระแสตอบรับที�คึกคกั

จากกลุ่มบริษัทฟินเทค และนกัลงทนุรายใหญ่ในตลาด เช่น พอล ทิวดอร์ โจนส์ และสแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ โดยแตกต่างจากในปี 2560 ซึ�งส่วน

ใหญ่เป็นนกัลงทนุรายย่อย 

 
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั.งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.2** 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6** 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   41.3** 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2** 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   45.8** 51.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.7** 53.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   57.7** 56.9 

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

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   6.6%** 5.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   96.1** 100.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   15** 29 

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

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   733K 742K 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค.   - 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.1% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5% 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 0.8M 

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

 ทั �งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจ้า)   - - 

วนัศกุร์ที� 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที�สําคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 20  พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


