
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,859 1,847 1,831 

1,893 1,902 1,912 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลงถึง 83.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ระหว่างวนัราคาจะทะยานขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,965.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคํากลบัถกูแรงขาย
ออกมาอย่างหนัก  ในทันทีที� Pfizer บริษัทยารายใหญ่สุดของสหรัฐและ BioNTech บริษัทยาของเยอรมนี  กล่าวว่า  ข้อมลูการทดลองวัคซีนต้าน COVID-19 ระยะสุดท้ายของทางบริษัทมี
ประสิทธิภาพมากกว่า 90%ในการป้องกนัการติดเชื �อสําหรับผู้ ที�ไมเ่คยติดเชื �อมาก่อน  นอกจากนี � Pfizer ยงัระบอีุกว่า  จะยื�นจดทะเบียนวคัซีนต้าน COVID-19 ต่อสํานักงานอาหารและยาสหรัฐ 
(FDA) ในช่วงสปัดาห์หน้า และคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน 50 ล้านโดสภายในปีนี � และ 1.3 พันล้านโดสในปีหน้า  สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นความหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเปิดอย่างเต็ม
รูปแบบอีกครั �งซึ�งช่วยกระตุ้นแรงซื �อในสินทรัพย์เสี�ยง  เห็นได้จากดชันีดาวโจนส์ที�ปิดเพิ�มขึ �นถึง 834.57 จดุ หรือ +2.95%  พร้อมกบับั�นทอนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภยัในวงกว้าง  นั�นทําให้
เยนซึ�งเป็นสกลุเงินปลอดภยัร่วงลงครั �งใหญ่ที�สุดนับตั �งแต่เดือนมี.ค.  ขณะที�อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งขึ �นมาเคลื�อนไหนเหนือ 0.9%จากแรงขายพันธบตัรในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั  ส่วนทองคําก็ปรับตวัลงแรงเช่นกนั  จนกระทั�งหลดุแนวรับสําคญัซึ�งกระตุ้นแรงขายทางเทคนิคทั �งSell stop และ Stop loss เพิ�มเติม  จึงเป็นเหตุผลที�ทําให้ราคาทองคําดิ�งลง
กว่า 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสงูสดุในระหว่างวนั  สู่ระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,849.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ�งถือเป็นการร่วงลงในวนัเดียวที�แรงที�สุดนับตั �งแต่วันที� 11 ส.ค. ด้านกองทุน SPDR 
ถือครองทองลดลง -10.51 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB และ JOLTS Job Openings 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1965.55 1849.98 1954.62 1868.25 -83.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1897.29 24.18 39.99 

MA 50 Days 1909.96 24.86 41.64 

MA 200 Days 1782.58 20.11 40.15 

RSI 9 Days 41.85 47.47 55.60 

RSI 14 Days 44.00 47.93 52.72 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,249.79 -10.51 

ishare 17,911.91 +128.73 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8530 -0.7644 0.4763 

10 วนั 0.9115 -0.0434 0.5961 

20 วนั 0.8942 0.0537 0.5609 

50 วนั 0.9247 0.0066 0.7897 

100 วนั 0.9367 0.2816 0.8948 

200 วนั 0.9128 0.2213 0.8913 

 

 

10 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคํายังไม่หลุดตํ�ากว่าแนวรับโซน 

1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังมีโอกาสลุ้นขึ 'นทดสอบแนวต้าน 

1,893-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่อาจระวังแรงขายทาํกําไร

หากราคาทองคาํปรับตัวขึ 'นเข้าใกล้โซนแนวต้านดังกล่าว 
 

 

ราคาเริ�มมีการดีดตวักลบัเมื�อราคาออ่นตวัลงใกล้กรอบแนวรับ 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของเดือนก.ย.) ซึ�งจะ
ทําให้แรงขายชะลอตวัลง แตห่ากการดีดตวักลบัราคายงัไมส่ามารถดีดตวักลบัไปทดสอบหรือยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,893-
1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจเกิดแรงขายที�จะกดดนัให้ราคาปรับตวัลง  โดยมีแนวรับระยะสั �นที� 1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ระดบัตํ�าสดุของเดือนต.ค.) 
 



 

 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 834.57 จุด ขานรับวัคซีนต้านโควิดคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 800 จุดเมื�อคืนนี � (9 พ.ย.) 
หลงัจากไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทยารายใหญ่สดุของสหรัฐ และ BioNTech บริษัทยาของเยอรมนี แถลงความคืบหน้าครั �งใหญ่ในการทดลองวคัซีนต้าน
ไวรัสโควิด-19 โดยข่าวดังกล่าวทําให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตัวจากวิกฤตโควิด-19 อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ 
เนื�องจากนกัลงทนุเทขายกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นที�ได้ประโยชน์จากการที�ประชาชนต้องทํางานที�บ้านในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด หลงัมีข่าว
ความคืบหน้าของวคัซนีต้านโควิด-19  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,157.97 จดุ เพิ�มขึ �น 834.57 จดุ หรือ +2.95% ขณะที�ดชันี S&P500 
ปิดที� 3,550.50 จดุ เพิ�มขึ �น 41.06 จดุ หรือ +1.17% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,713.78 จดุ ลดลง 181.45 จดุ หรือ -1.53% 

• (-) ซีอีโอไฟเซอร์พร้อมรับการฉีดวัคซีนโควิดเป็นคนแรก หวังการันตีความปลอดภัย  นพ.อลัเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของ
บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ กล่าวว่า เขาพร้อมที�จะเป็นคนแรกๆที�เข้ารับการฉีดวคัซนีต้านไวรัสโควิด-19 ที�ทางบริษัทพฒันาขึ �นร่วมกบั BioNTech เพื�อคลาย
ความกงัวลของผู้ ที�ไม่มั�นใจเกี�ยวกบัความปลอดภยัของวคัซนีดงักล่าว  อย่างไรก็ดี นพ.เบอร์ลากล่าวว่า "เนื�องจากวคัซีนดงักล่าวมีจํานวนจํากดั ผม
จงึไม่แน่ใจว่าคนทั�วไปจะเห็นชอบให้คนในวยัอย่างผมอยู่ในกลุ่มแรกที�ได้รับการฉีดวคัซนีหรือไม่ ซึ�งผมก็จะต้องเคารพในจดุนี �"  ทั �งนี � นพ.เบอร์ลา ซึ�ง
อยู่ในวยัราว 50 ปี คาดว่าความต้องการวคัซีนของบริษัทจะมากกว่าที�บริษัทสามารถผลิตได้ ขณะที�บริษัทมีแผนผลิตวคัซีน 50 ล้านโดสภายในปีนี � 
และ 1.3 พนัล้านโดสในปีหน้า  "ผมเชื�อว่านี�จะเป็นความคืบหน้าทางการแพทย์ครั �งสําคญัที�สดุในรอบ 100 ปี นี�เป็นวนัที�ยิ�งใหญ่สําหรับวิทยาศาสตร์
และมนษุยชาติ เมื�อคณุพบว่าวคัซนีมีประสิทธิภาพสงูถงึ 90%" นพ.เบอร์ลากล่าว 

• (-) รัสเซยีอ้างบ้าง Sputnik V ป้องกันโควิดมากกว่า 90% เช่นเดียวกับไฟเซอร์  นายออคซานา ดราพคินา ผู้อํานวยการสถาบนัวิจยั ภายใต้
กระทรวงสาธารณสขุของรัสเซยี กล่าวว่า Sputnik V ซึ�งเป็นวคัซนีต้านไวรัสโควิด-19 ของรัสเซียมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เช่นกนัในการป้องกนั
ไวรัสโควิด-19  "จากการสงัเกตการณ์ของเรา Sputnik V มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เช่นกนั" นายดราพคินากล่าว 

• (-) "ไฟเซอร์-BioNTech" เผยวัคซนีต้านโควิดมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%  ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ�งเป็นบริษัทยาใหญ่ที�สดุของสหรัฐ และ BioNTech 
ซึ�งเป็นบริษัทยาของเยอรมนี แถลงในวันนี �ว่า ผลการทดลองบ่งชี �ว่า วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ�งไฟเซอร์และ BioNTech พัฒนาร่วมกัน มี
ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 สําหรับผู้ ที�ไม่เคยติดเชื �อมาก่อน  ไฟเซอร์ และ BioNTech ระบุว่า ผลการพัฒนาวคัซีน
ดังกล่าวถือเป็นวันที�ยิ�งใหญ่สําหรับวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติ  "ผมคิดว่าเราสามารถเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์" นพ.อัลเบิร์ต เบอร์ลา 
ประธานบริษัทไฟเซอร์กล่าว   

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดเหนือ 0.9% นักลงทุนแห่ขายพนัธบตัร หลังคืบหน้าวัคซนีโควิด  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี
ดีดตวัเหนือ 0.9% ในวนันี � ขณะที�นกัลงทนุพากนัเทขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัมีรายงานความคืบหน้าครั �งใหญ่ในการผลิตวคัซีน
ต้านไวรัสโควิด-19  ณ เวลา 21.53 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 0.942% ขณะที�อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 1.736% 

• (-) ราคาทองถล่มกว่า 100 ดอลลาร์ นักลงทุนแห่เทขาย ตื�นข่าวความสาํเร็จวัคซนีโควิด  ราคาทองฟิวเจอร์ดิ�งลงอย่างต่อเนื�องในวนันี � ล่าสดุ
ทรุดตวักว่า 100 ดอลลาร์ หรือกว่า 5% ใกล้หลดุระดบั 1,850 ดอลลาร์ ขณะที�นกัลงทนุพากนัเทขายทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัมีรายงาน
ความคืบหน้าครั �งใหญ่ในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19  ณ เวลา 23.58 น.ตามเวลาไทย สัญญาทองคําตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 101.50 ดอลลาร์ หรือ 5.20% สู่ระดบั 1,850.20 ดอลลาร์/ออนซ์   

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับข่าววัคซนี,คาดสหรัฐ-จนีผ่อนคลายสงครามการค้า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อ
ขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (9 พ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากข่าวข่าวความคืบหน้าเกี�ยวกบัการผลิตวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 รวมทั �ง
การคาดการณ์ที�ว่า สหรัฐและจีนจะผ่อนคลายข้อพิพาททางการค้า หากนายโจ ไบเดนก้าวขึ �นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็น
ดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.54% แตะที�ระดบั 92.7328 เมื�อคืนนี � 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


