
 

 

 

 

   

1,859  1,847  1,831 

 1,893  1,902  1,912 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้รบีาวดข์ึ �นมาที� 1,884.91 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัวานนี�ราคาทิ �งตวัลงแรงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,849.98 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัวานนี� ไฟเซอร ์
และ BioNTech เปิดเผยวา่ ผลการทดลองวคัซีนป้องกนัโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากกวา่ 90% สาํหรบัผูท้ี�ไม่เคยติดเชื �อมาก่อน และทางไฟเซอร ์เตรียมยื�นขอจดทะเบียน
กบัทางสาํนักงานอาหารและยาสหรฐั (FDA) ในสปัดาหห์นา้ และคาดวา่จะมีการผลิตวคัซีน 50 ลา้นโดส ภายในปีนี � และ 1.3 พนัลา้นโดส ในปีหนา้  ขณะที� นายกรฐัมนตรี
บอรสิ จอหน์สนัขององักฤษระบวุ่า องักฤษไดส้ั�งวคัซีนโควิด-19 จากบริษัท Pfizer และ BioNTech จาํนวน 40 ลา้นโดส และคาดว่าจะไดร้บั 10 ลา้นโดสภายในสิ �นปี 2020 
นอกจากนี� คณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐั (FDA) ไดอ้นมุตัิใหใ้ชแ้อนติบอดีของบรษัิทอิไล ลิลลี� แอนด ์โค (Eli Lilly & Co) ในการรกัษาโรคโควิด-19 เป็นกรณีฉกุเฉิน 
(emergency use authorization -EUA)  ข่าวที� �กลา่วมานั�นเป็นปัจจยัเชิงลบตอ่ราคาทองคาํ  แตจ่ะเห็นวา่ระยะสั�น ราคาทองคาํคอ่นขา้งผนัผวน แกวง่ตวัคอ่นขา้งแรง ไดท้ั�ง
ทางขึ �นและลง จึงแนะนาํติดตามข่าวสารที�จะเขา้มาอย่างใกลชิ้ด   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาเริ�มมีการดีดตวักลบัเมื�อราคาอ่อนตวัลงใกลก้รอบแนวรบั 1,847 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับตํ�าสดุของเดือนก.ย.) ซึ�งจะทาํใหแ้รงขายชะลอตวัลง แต่หากการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถดีดตัวกลบัไปทดสอบหรือยืนเหนือโซนแนวตา้น 
1,893-1,902 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้อาจเกิดแรงขายที�จะกดดนัใหร้าคาปรบัตวัลง  โดยมีแนวรบัระยะสั�นที� 1,859 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัตํ�าสดุของเดือนต.ค.)  แนะนาํกล
ยทุธ ์หากราคาไม่หลดุ 1,859 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํเสี�ยงซื �อ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,847 ดอลลารต์่อออนซ)์ แบ่งขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํไม่สามารถกลบัขึ �นยืน
เหนือ 1,893-1,902 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อยา่งไรก็ตามการลงทนุควรเป็นในลกัษณะเก็งกาํไรระยะสั�น เนื�องจากราคามีความผนัผวนสงู   
 

                    หากราคาทองคํายังไม่หลุดต ํ ากว่าแนวร ับโซน 

1,859 ดอลลาร ต์่อออนซ  ์ยังมีโอกาสลุ้นข ึ,นทดสอบแนวต้าน 

1,893-1,902 ดอลลารต์่อออนซ  ์แต่อาจระวังแรงขายท ําก ําไร

หากราคาทองคาํปร ับตัวข ึ,นเข ้าใกล้โซนแนวต้านดังกล่าว 

 

10 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

10/11/2563  11.42  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,860.60 1,883.49 22.89  1.23% 

Spot Silver ($) 24.09 24.23 0.14  0.60% 

เงนิบาท (฿/$) 30.56 30.44 -0.12  -0.41% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,300 27,200 -1,100  -3.89% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.40 41.90 -0.50  -1.18% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.81 39.65 -0.16  -0.40% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1814 1.1835 0.0021  0.18% 

ที มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) นักลงทุนช ี,เงนิหยวนได้ประโยชนจ์ากชัยชนะของ"ไบเดน" นายโจ ไบเดนจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรฐั แตส่าํหรบัโลกการซื �อขาย
เงินตรา 6.6 ลา้นลา้นดอลลารต์อ่วนั ผูช้นะอย่างไรข้อ้กงัขาคือ เงินหยวนของจีน เนื�องจากนกัลงทนุคาดการณว์่า ความตงึเครียดทางการคา้กบัสหรฐั
จะลดนอ้ยลงและจีนจะปล่อยใหอ้ัตราแลกเปลี�ยนของตนสูงขึ �น วาณิชธนกิจรายใหญ่ต่างๆเร่งปรบัเพิ�มคาดการณ์ โดยคาดว่าหยวนอาจแตะระดบั
สงูสดุในช่วงตน้ปี 2018 ซึ�งทาํไวก่้อนที�ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัจะเพิ�มความรุนแรงของสงครามการคา้ หยวนออฟชอรป์รบัขึ �น 0.6% เมื�อ
วานนี� สู่ระดบัสูงสุดครั�งใหม่ในรอบ 2 ปีครึ�งที� 6.547 หยวนต่อดอลลาร ์ซึ�งส่วนหนึ�งเกิดจากดอลลารอ์่อนค่าลง แต่ยงัเกิดจากการควบคมุโรคระบาด
และการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของจีนเช่นกนั ซึ�งเมื�ออิงตามนํ�าหนกัการซื �อขาย หยวนแตะระดบัสงูสดุนบัตั�งแตเ่ดือนมี.ค. 

 (+)  "ด ิสนียแ์ลนด"์ประกาศพักงานพนักงานเพ ิ มเตมิจากพษิโควดิ-19 บรษัิทวอลท ์ดิสนียร์ะบเุมื�อวานนี�วา่ ทางบรษัิทจะพกังานพนกังานเพิ�มเติม
จากสวนสนกุดิสนียแ์ลนดใ์นรฐัแคลิฟอรเ์นียตอนใต ้เพราะยงัไม่ทราบวา่รฐัดงักล่าวจะอนญุาตใหเ้ปิดสวนสนกุอีกครั�งเมื�อไร อนัเป็นผลจากการระบาด
ของโควิด-19  ขณะนี�ยงัไม่ทราบจาํนวนผูถู้กพกังาน ซึ�งรวมถึงผูบ้ริหาร, พนกังานประจาํ และพนกังานรายชั�วโมง กรณีดงักล่าวมีขึ �นเพิ�มเติมจากการ
ปลดพนกังาน 28,000 ตาํแหน่งในเดือนก.ย. ซึ�งส่วนใหญ่เป็นพนกังานสวนสนกุดสินียแ์ลนดข์องสหรฐัในรฐัแคลิฟอรเ์นียและฟลอรดิา 

 (-) ซ ีอ ีโอ"Pfizer"เผยจะร ับวัคซ ีนโควิด-19 เป็นคนแรกเพ ื อคลายกังวลสาธารณชน ดร.อลัเบิรต์ บูรล์า ประธานและประธานบริหารของบริษัท 
Pfizer ระบุว่า เขาเต็มใจที�จะอยู่ในกลุ่มคนแรกๆที�จะรบัวคัซีนโควิด-19 เพื�อคลายความกังวลของสาธารณชนดา้นความปลอดภยัของวคัซีน แต่เขา
เสริมวา่ ยงัมีการพิจารณาดา้นจรยิธรรม "หากเรามีวคัซีนจาํนวนจาํกดั ผมไม่มั�นใจว่า จะมีการแนะนาํใหค้นอายขุนาดผม..หรือขีดความสามารถการ
ทาํงานแบบผม เป็นคนกลุ่มแรกๆที�ไดร้บัวคัซีนหรือไม่ ดงันั�น ผมตอ้งเคารพเรื�องนั�น" นายบูรล์า ซึ�งอายุประมาณ 50 ปี คาดการณ์ว่า อุปสงคส์าํหรบั
วคัซีนของ Pfizer/BioNTech จะ "สูงกว่าสิ�งใดๆที�เราสามารถผลิตได"้ เมื�อพิจารณาว่าวคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพกว่า 90% เขากล่าวว่า ทางบรษัิท
อยู่ในแนวทางการผลิตวคัซีนมากถงึ 50 ลา้นโดสในปี 2020 และจะเพิ�มขึ �นสู่ 1.3 พนัลา้นโดสในปี 2021 

 (-) FDA ไฟ เข ียวแ อ น ติบอ ดีข อ ง "อ ิไล  ลิลลี "  ร ักษาโควิด -19 กรณีฉ ุก เฉ ิน  คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ไดอ้นุมัติให้ใช้
แอนติบอดีของบริษัทอิไล ลิลลี� แอนด ์โค (Eli Lilly & Co) ในการรกัษาโรคโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน (emergency use authorization -EUA) โดยข่าว
ดงักล่าวช่วยหนุนราคาหุน้อิไล ลิลลี�  พุ่งขึ �นกว่า 3% นอกเวลาซื �อขายในตลาดหุน้นิวยอรก์เช้านี� แถลงการณ์ของอิไล ลิลลี�ระบุว่า FDA ไดอ้นุมัติ
แอนติบอดีที�ชื�อว่า "Bamlanivimab" ของอิไล ลิลลี� เพื�อใชใ้นกรณีฉุกเฉิน โดยแอนติบอดี �ชนิดนี�ไดร้บัการยอมรบัว่าสามารถรกัษาผูป่้วยโควิด-19 ที�มี
อาการเล็กนอ้ยไปจนถึงปานกลาง ขณะที�ผลการศกึษาซึ�งมีการเผยแพร่เมื�อวนัจนัทรร์ะบุว่า แอนติบอดีชนิดนี�สามารถลดจาํนวนไวรสั, อาการของโรค 
และลดอตัราของการที�ผูป่้วยตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล  ทั�งนี � ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์เคยไดร้บัแอนติบอดีชนิด Bamlanivimab ที�ผลิต
โดยบริษัทรีเจเนรอน ฟารม์าซูติคลัส ์อิงค ์หลังจากที�ทรมัป์ติดเชื �อโควิด-19 เมื�อเดือนที�แลว้ ซึ�งการไดร้บัแอนติบอดีชนิดดงักล่าวทาํใหป้ธน.ทรมัป์มี
อาการดีขึ �นและหายป่วยในเวลาตอ่มา 

 (-) ตลาดหุ้น เอเช ียเปิดบวกขานรับวัคซ ีนต้านโควิดคืบหน้า ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกขานรบัวคัซีนตา้นโควิดคืบหนา้ และข่าวนี�ทาํใหน้กัลงทนุมี
ความหวงัวา่เศรษฐกิจจะฟื�นตวัเรว็ขึ �นจากวกิฤตโควดิ-19 ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึ �นในเชา้วนันี� ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดพุ่งขึ �น
กว่า 800 จุดเมื�อคืน หลงัจากไฟเซอร ์อิงค ์บริษัทยารายใหญ่สุดของสหรฐั และ BioNTech บรษัิทยาของเยอรมนี แถลงความคืบหนา้ครั�งใหญ่ในการ
ทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 โดยข่าวดงักล่าวทาํใหน้ักลงทุนมีความหวงัว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตวัเร็วขึ �นจากวิกฤตโควิด-19  ดชันี SSE Composite 
ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที� 3,387.62 จุด เพิ�มขึ �น 13.89 จุด, +0.41% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 25,087.30 จุด เพิ�มขึ �น 247.46 จุด, 
+1.00% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 26,474.04 จดุ เพิ�มขึ �น 457.87 จดุ, +1.76% 

 (+/-) อ ังกฤษสั งวัคซนีโควดิ-19 จาก"Pfizer",คาดจะได้ร ับ 10 ล้านโดสภายในสิ,นปี นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สนัขององักฤษระบุวา่ องักฤษได้
สั�งวคัซีนโควิด-19 จากบรษัิท Pfizer และ BioNTech จาํนวน 40 ลา้นโดส และคาดว่าจะไดร้บั 10 ลา้นโดสภายในสิ �นปี 2020  นายกฯจอหน์สนัระบุว่า 
แนวโนม้ของวคัซีนเป็นสาเหตหุนึ�งที�สรา้งทศันะบวกว่า สถานการณจ์ะดีขึ �นภายในฤดใูบไมผ้ลิ แต่ระบุว่า กฎเกณฑก์ารปิดเมืองครั�งใหม่ในองักฤษยงั
จาํเป็นตอ้งปฏิบตัติาม 

  ท ี มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทรที์� 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -10.0** -8.3 

วนัองัคารที� 10 พ.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.  0.5%** 1.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.  -2.1%** -2.1% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   43.3 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   45.0 56.1 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.3 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.49M 

วนัพธุที� 11 พ.ย. ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัพฤหสับดีที� 12 พ.ย. 14.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งแรก GDP ไตรมาส 3/2020   15.6% -19.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   745K 751K 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์   - -8.0M 

 23.45น. สหรฐัฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุรที์� 13 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ประมาณการครั�งที�สอง GDP ไตรมาส 3/2020   12.7% 12.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


