
  

                           ความแข็งแกร่งของราคาทองคําและแรงซื �อน้อย ทํา
ให้การลงทุนอาจต้องเป็นไปในลักษณะรอจังหวะการอ่อนตัวลงของ
ราคาค่อยเข้าซื �อ หรือราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,893 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ราคาอาจอ่อนตัวลงเพื-อสะสมกําลังอีกครั�ง ทั �งนี �ประเมินแนว
รับบริเวณ 1,859-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

10 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ผู้ เชี�ยวชาญด้านวคัซีน ตั �งคําถามเกี�ยวกบัการผลิต, การกระจายวคัซีน โดยสําคญัที�สุด คือ ผลงานและความสามารถของวคัซีน ซึ�งวคัซีนจะป้องกนัไวรัส
นานเพียงใดและจะสร้างประโยชน์มากเพียงใด ยงัคงต้องการคําตอบ แม้ว่าตวัเลขต่างๆ ทางการทดลองแสดงผลเชิงบวกอย่างมาก แต่การทดลองของ Pfizer 
เริ�มต้นเมื�อไม่ถงึ 4 เดือนก่อน และ แม้วา่ ดร.อลัเบร์ิต บร์ูลา ประธานและประธานบริหารของบริษัท Pfizer ระบวุา่ เต็มใจที�จะอยู่ในกลุ่มคนแรกๆที�จะรับวคัซีนโค
วิด-19 เพื�อคลายความกงัวลของสาธารณชนด้านความปลอดภยัของวคัซีน แต่ยงัคงมีคําถามหลายประการเกี�ยวกบัวคัซีน นอกจากนี � รายงานตวัเลขผู้ติดเชื �อ
รายใหม่ของสหรัฐแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ทะลุ 100,000 คนติดต่อกนัเป็นวนัที� 6 รวมทั �ง จํานวนชาวอเมริกนัที�รักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลในขณะนี �
ทะยานขึ �นประมาณ 73% ในช่วง 30 วนัที�ผ่านมา สู่อย่างน้อย 59,008 คนต่อวนั ข้อมูลดงักล่าว กระตุ้นแรงซื �อทองคําให้ฟื�นตวัขึ �น  ทั �งนี � ราคาทองคําค่อยๆ
ปรับตวัขึ �น แต่หากยงัไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้ยังคงต้องระมัดระวงัแรงขายออกมา แนะนําให้เปิดสถานะซื �อบริเวณ 1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่
หลุดบริเวณ 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ แต่สําหรับผู้ ที�รับความเสี�ยงได้น้อย แนะนําให้ทยอยปิดสถานะซื �อเพื�อเก็งกําไรหากการดีดตวั ไม่ผ่านแนว
ต้านบริเวณแนวต้าน 1,893-1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

10/11/2563 15:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.60 1,887.63 27.03  1.45% 

Spot Silver ($) 24.09 24.29 0.20  0.84% 

เงนิบาท (฿/$) 30.56 30.45 -0.11  -0.36% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,300 27,300 -1,000  -3.53% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.40 42.44 0.04  0.09% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.81 40.48 0.67  1.68% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1814 1.1836 0.0022  0.19% 

ที-มา : Bisnews 

ที-มา : Bisnews 
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• (+) อัตราการว่างงานของอังกฤษเพิ-มสู่ 4.8% ในช่วง 3 เดือนถึงก.ย.  ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี �ว่า อตัราการว่างงานขององักฤษ
เพิ�มขึ �นในช่วง 3 เดือนถงึเดือนก.ย. สู่ 4.8% ตามคาด และการปลดพนกังานแตะระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ 

• (+) เฟดเตือนความเสี-ยงด้านการเงนิ-ราคาสินทรัพย์ลด เหตุโควิดกระทบยืดเยื �อ  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกรายงานเตือนเกี�ยวกบัความ
เป็นไปได้ที�ราคาสินทรัพย์จะปรับตวัลดลง และอาจเกิดความเสี�ยงด้านการเงินในรูปแบบอื�นๆ เนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยยังคงดําเนินต่อไป  เฟดระบใุนรายงานเสถียรภาพทางการเงินที�ออกทุกๆ 2 ปีว่า "เมื�อพิจารณาจากความไม่แน่นอนที�สูงมากอัน
เนื�องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงกดดนัของการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ถือเป็นความท้าทายมากเป็นพิเศษ และราคาสินทรัพย์ยงัคงมี
แนวโน้มลดลงอย่างมีนยัสําคญั หากนกัลงทนุลดการลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง หรือการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจอ่อนแอลง"  "ที�ผ่านมา รายได้ของภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรือนลดน้อยลง ในขณะที�การกู้ ยืมในภาคธุรกิจปรับตวัขึ �น ซึ�งทําให้ภาคครัวเรือนและบริษัทเอกชนมีความเสี�ยงมากขึ �นที�จะเผชิญภาวะ
ชะงกังนัในอนาคต" เฟดระบใุนรายงาน และเสริมว่า การผิดนดัชําระหนี �อาจสงูขึ �น ซึ�งจะสร้างความเสียหายต่อบรรดาสถาบนัการเงินผู้ปล่อยกู้   การ
เปิดเผยรายงานดงักล่าวของเฟดมีขึ �นหลงัจากมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์รายงานเมื�อวานนี �ว่า สหรัฐมีจํานวนผู้ ติดเชื �อโควิด-19 มากกว่า 10 ล้าน
รายแล้ว ซึ�งเกิดขึ �นภายในเวลาเพียง 10 วนัหลงัจากจํานวนผู้ ติดเชื �ออยู่ที�ระดบั 9 ล้านราย  "ในระยะใกล้นี � ความเสี�ยงที�เป็นผลมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และผลกระทบที�มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกนั �น ยงัคงอยู่ในระดบัที�สงูมาก" เฟดระบใุนรายงาน 

•  (+) ผู้ เชี-ยวชาญเตือนวัคซนีโควิด-19 ของ"Pfizer"สร้างคาํถามเรื-องความปลอดภยั,ระยะเวลาการป้องกัน  ผลการทดลองวคัซนีโควิด-19 จาก
บริษัท Pfizer Inc และ BioNTech กระตุ้นทศันะบวกที�ว่า โลกจะมีหนทางหลดุพ้นจากโรคระบาดเร็วๆนี � แต่ผู้ เชี�ยวชาญเตือนว่า วคัซีนดงักล่าวยงัต้อง
เผชิญอปุสรรคมากมาย  ผู้ เชี�ยวชาญด้านวคัซนีระบวุ่า คําถามเกี�ยวกบัการผลิต, การกระจายวคัซีน และสิ�งสําคญัที�สดุ ผลงานและความสามารถของ
วคัซีนยงัคงต้องการคําตอบ แม้ว่าตวัเลขต่างๆแสดงผลเชิงบวกอย่างมาก โดยการทดลองของ Pfizer เริ�มต้นเมื�อไม่ถึง 4 เดือนก่อน และวคัซีนจะ
ป้องกนัไวรัสนานเพียงใดและจะสร้างประโยชน์มากเพียงใดยงัไม่ทราบเกือบจะสิ �นเชิงสําหรับขณะนี �  นายไมเคิล คินช์ ผู้ เชี�ยวชาญด้านการพฒันายา
และรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัวอชิงตนัในเซนต์หลยุส์ระบวุ่า "คําถามสําคญัยงัคงเป็นเรื�องเวลา เวลาจะบอกเราว่าการปกป้องดังกล่าวยงัคงเป็น
ประโยชน์สําหรับประชากรจํานวนมากหรือไม่" 

• (+) ยอดผู้ ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสหรัฐพุ่งทาํสถิติที-กว่า 59,000 คน  มีผู้ ป่วยโควิด-19 กว่า 59,000 คนในโรงพยาบาลทั�วสหรัฐเมื�อวานนี � 
ซึ�งเป็นจํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสงูที�สดุของประเทศ ขณะที�ผู้ ติดเชื �อรายใหม่แตะระดบัสงูเป็นประวติัการณ์ติดต่อกนัเป็นวนัที� 6  ตวัเลข
ดงักล่าวยืนยนัว่า สหรัฐเป็นประเทศที�ได้รับผลกระทบมากที�สดุจากการระบาดของโควิด-19 แม้แต่ในขณะที�บริษัทผลิตยา Pfizer Inc สร้างความหวงั
บางส่วนจากความสําเร็จในการทดลองวคัซนีขั �นปลาย  จํานวนชาวอเมริกนัที�รักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลในขณะนี �ทะยานขึ �นประมาณ 73% ในช่วง 
30 วนัที�ผ่านมา สู่อย่างน้อย 59,008 คน ซึ�งเป็นระดบัสงูเป็นประวติัการณ์ที�แซงหน้าระดบัสงูสดุก่อนหน้า ที� 58,370  คนในวนัที� 22 ก.ค. ส่วนยอดผู้ ติด
เชื �อรายวนัทะล ุ100,000  คนติดต่อกนัเป็นวนัที� 6 

• (+/-) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจนีคลายวิตกหลัง"ไบเดน"ชนะเลือกตั �ง  ผู้บริหารและนกัวิเคราะห์ระบวุ่า อตุสาหกรรมเทคโนโลยีจีน ซึ�งเป็นหนึ�งใน
เป้าหมายหลักของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐในการต่อสู้ ของสหรัฐกับจีน หวังว่า นายโจ ไบเดนจะสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์มากขึ �น แต่แทบจะไม่มีผู้ ที�คิดว่า ความเป็นปฏิปักษ์จะลดน้อยลง  พวกเขาระบุว่า การดํารงตําแหน่ง 4 ปีของปธน.ทรัมป์สอนให้
อตุสาหกรรมดงักล่าวเรียนรู้ถงึความสําคญัของการพึ�งพาตวัเอง และความมุ่งมั�นของจีนในการปรับปรุงความสามารถด้านเทคโนโลยีภายในประเทศ
จะไม่เปลี�ยนแปลง   นายฟาง ซงิตง ผู้อํานวยการสมาคมอินเทอร์เน็ตและสงัคมของมหาวิทยาลยัการสื�อสารเจ้อเจียงระบวุ่า "อย่างน้อย คาดว่าสหรัฐ
จะสนบัสนนุการเปิดกว้างอีกครั �ง, การเคารพต่อการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมอีกครั �ง และสนบัสนุนนวตักรรมอีกครั �ง อย่างไรก็ตาม ในด้านเทคโนโลยี
ระดบัสงู ทฤษฎีการแข่งขนัจะไม่สิ �นสดุลง และจีนและสหรัฐจะแข่งขนักนัด้วยความสามารถด้านนวตักรรมที�แท้จริงในทศวรรษหน้า" 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (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. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.3 104.0 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.49M 

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

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   745K 751K 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัดบิรายสปัดาห์   - -8.0M 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที�  06 พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


