
 

 

 

 

   

1,855  1,847  1,833 

 1,890  1,900  1,912 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้อยู่ในช่วงของการรีบาวดข์ึ �น หลงัแพทยใ์หญ่ทาํเนียบขาวไม่มั"นใจวคัซีนสามารถกาํจดัโรคโควิด-19ได ้ขณะที"นกัลงทุนมีความวติก
มากขึ �นเกี"ยวกับจาํนวนผูต้ิดเชื �อโควิด-19ที"เร่งตวัขึ �นอย่างหนัก และการใชม้าตรการเขม้งวดในการควบคมุการแพร่ระบาดในสหรฐั ไดบ้ดบงัปัจจัยบวกจาก
ความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนของบริษัทไฟเซอร ์อิงค ์ นอกจากนี� นาย Jerome Powell ประธานเฟด กล่าววานนี�วา่ ความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้น
ไวรสัโควิด-19 ถือเป็นข่าวดีในระยะกลาง แต่ก็ยงัคงมีความทา้ทายและความไม่แน่นอนเกี"ยวกบัช่วงเวลาในการผลิต แจกจ่าย และประสิทธิภาพของวคัซีนใน
กลุ่มที"แตกต่างกนั และมองดว้ยว่าเศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวัค่อนขา้งชา้ โทนแถลงของ Powell ส่งผลใหป้ระเมินวา่เฟดยงัคงเป็นห่วงเศรษฐกิจสหรฐัและจะยงัคง
ผ่อนคลายนโยบายการเงินตอ่ไป ซึ"งจะเป็นบวกตอ่ราคาทองคาํในระยะยาว ทาํใหร้าคาทองคาํมีแรงชอ้นซื �อเมื"อราคาอ่อนตวัลง  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมิน
วา่ หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรง แตร่ะยะสั�นราคาพยายามเคลื"อนไหวในกรอบและอาจเกิดการฟื�นตวัขึ �นไดบ้า้ง หากราคายืนเหนือแนวรบั 1,859-1,855 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์(ระดบัต ํ"าสุดของวนัองัคารและวนัพุธ)จะทาํใหมี้แรงซื �อเก็งกาํไรส่งผลใหร้าคาดีดกลบัช่วงสั�นๆ เบื �องตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครั�งหาก
ราคายงัไม่มีแรงซื �อมากพอหรือมีปัจจยัใหม่มาดนัราคาขึ �น โดยประเมินแนวตา้นที" 1,890-1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ ์เขา้ซื �อ โดยอาจใชบ้ริเวณ 
1,859-1,855  ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลุด 1,855 ดอลลารต์่อออนซ)์และสาํหรบันกัลงทนุที"ถือทองคาํอยู่ แนะนาํทยอยทาํกาํไรตั�งแต่ราคา 1,890-
1,900 ดอลลารต์อ่ออนซเ์พื"อลดความเสี"ยง 
 

                   เสี�ยงซ ื�อ ห ากร าคาสามาร ถ ยืน เห นือ  1,859-

1,855 ดอลลารต์่อออนซ ์เพ ื�อหวังทาํก ําไรจากการดีดตัวข ึ�น

ช่วงสั�น  โดยทยอยขายทาํก ําไรหากราคายังไม่ยืน เหนือโซน 

1,890-1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

13 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

13/11/2563  11.35  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,877.00 1,877.07 0.07  0.00% 

Spot Silver ($) 24.27 24.22 -0.05  -0.21% 

เงนิบาท (฿/$) 30.20 30.26 0.05  0.18% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,950 100  0.37% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.53 42.88 -0.65  -1.49% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.91 40.32 -0.59  -1.44% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1805 1.1802 -0.0004  -0.03% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  ทางการสหรัฐฯ คาดมีผู้เสียช ีวิตจากโควดิเพ ิ�ม 4 หมื�นรายภายใน 5 ธ.ค. นี� วนันี� (13 พฤศจิกายน) ตามเวลาประเทศไทย ศนูยค์วบคมุและ
ปอ้งกนัโรคแห่งชาตสิหรฐัฯ (US CDC) คาดการณว์า่อาจมีผูเ้สียชีวิตจากโควดิ-19 เพิ"มอีก 40,000 รายภายในวนัที" 5 ธนัวาคมนี� หลงัสถานการณก์าร
แพร่ระบาดในสหรฐัฯ ยังคงรุนแรงต่อเนื"อง ก่อนหน้านี�ทางศูนย์เคยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แตะ 266,000 รายภายในวันที" 28 
พฤศจิกายนนี� ล่าสุดสหรฐัฯ มียอดผูเ้สียชีวิตแลว้ 242,621 ราย มากที"สุดเป็นอนัดบัที" 1 ของโลกในช่วงเวลานี� ทั"วโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสมแลว้กว่า 52.6 
ลา้นราย (52,629,906 ราย) รกัษาหายกว่า 37 ลา้นราย (37,202,101 ราย) หรือคิดเป็นราว 71% ของผูต้ิดเชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 1,291,837 ราย 
อตัราการเสียชีวิตอยู่ที"ราว 2.48% ล่าสดุ ยอดผูต้ดิเชื �อสะสมในสหรฐัฯ อยู่ที"สงูเกิน 10 ลา้นรายแลว้ (10,526,906 ราย) มากที"สุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก 
โดยรฐัเท็กซสัยงัคงเป็นรฐัที"มีผูต้ิดเชื �อสะสมมากที"สุดในประเทศ (1 ลา้นราย) ตามมาดว้ยอินเดีย (8,683,916 ราย) บราซิล (5,781,582 ราย) ฝรั"งเศส 
(1,915,282 ราย) รสัเซีย (1,843,678 ราย) สเปน (1,437,220 ราย) อารเ์จนตินา (1,293,715 ราย) สหราชอาณาจักร (1,284,519 ราย)โคลอมเบีย 
(1,174,012 ราย) และอิตาลี (1,066,401 ราย) พบผูต้ดิเชื�อแลว้อย่างนอ้ย 184 จาก 193 ประเทศทั"วโลก 

 (+) ทร ัมป์ลงนามคําสั�งห ้ามชาวอ เมร ิกันลงทุนในบร ิษัทท ี�ช ่วยกองทัพจีน ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์แห่งสหรฐั ลงนามในคาํสั"งพิเศษของ
ประธานาธิบดี (Executive Order) เพื"อสั"งหา้มนักลงทุนสหรฐัลงทุนในบริษัทจีนที"รฐับาลสหรฐัระบุว่า "เป็นเจา้ของหรือถูกควบคุม" โดยกองทพัจีน 
ภายใตค้าํสั"งพิเศษดงักล่าว นกัลงทนุสหรฐัจะไม่สามารถทาํธุรกรรมซื �อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทที"เชื"อว่าเป็นของกองทพัจีน โดยคาํสั"งดงักล่าวจะมีผล
ตั�งแต่วนัที" 11 ม.ค. 2564 เป็นตน้ไป ปธน.ทรมัป์กล่าวว่า รฐับาลจีนเอาเปรียบนกัลงทนุสหรฐัเพื"อจดัหาเงินทนุในการพฒันาและปรบัปรุงกองทพัให้
ทนัสมยั พรอ้มอา้งวา่ บริษัทจีนถูกบงัคบัจากรฐับาลจีนใหส้นบัสนนุกองทพัและกิจกรรมข่าวกรอง ขณะเดียวกนับริษัทจีนก็พยายามระดมเงินทนุดว้ย
การขายหลกัทรพัยใ์หน้กัลงทนุสหรฐั สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ กระทรวงกลาโหมสหรฐัระบวุ่า บรษัิทที"เป็นของกองทพัจีนโดยไดแ้ก่ ไชน่า เทเลคอม 
คอรป์ และบรษัิทหางโจว ฮิควชิั"น ดจิิทลั เทคโนโลยี โค ซึ"งเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกลอ้งวงจรปิด ความเคลื"อนไหวล่าสุดมีแนวโนม้จะทาํใหส้ถานการณ์
ระหว่างสหรฐักบัจีนตงึเครียดยิ"งขึ �น หลงัมีความขดัแยง้กนัตลอดหลายเดือนที"ผ่านมาในหลายประเด็น เช่น เทคโนโลยี ฮ่องกง ไตห้วนั และขอ้พิพาท
ทะเลจีนใต ้

 (+) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดลบวติกผลกระทบศก. ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวนันี� เนื"องจากนกัลงทนุวติกกงัวลเกี"ยวกบัจาํนวนผูต้ดิเชื �อไวรสัโควดิ-19 ที"
เพิ"มขึ �นอย่างต่อเนื"องในสหรฐั โดยความกงัวลดงักล่าวไดบ้ดบงัปัจจยับวกจากข่าวความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนซึ"งมีการเปิดเผยในช่วงตน้สปัดาห์
นี � ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี"ปุ่ นเปิดวนันี�ที" 25,405.64 จุด ลดลง 115.24 จุด, -0.45% ดชันีเซี"ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที" 3,327.23 จุด 
ลดลง 11.45 จุด, -0.34% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที" 26,114.60 จุด ลดลง 54.78 จุด, -0.21% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที" 
2,700.72 จุด ลดลง 11.18 จุด, -0.41% ดัชนี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวันนี�ที" 2,470.12 จุด ลดลง 5.50 จุด, -0.22% ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้น
ไตห้วนัเปิดวนันี�ที" 13,221.80 จดุ เพิ"มขึ �น 0.02 จดุ, +0.00% 

 (-) โกลดแ์มนแซคส ์ช ี�เงิน เอ เช ียส่อแข ็งค่าเท ียบดอลล ์หากรบ.สหรัฐไม่ได้ครองสองสภา แอนดริว ทิลตนั หวัหนา้นักเศรษฐศาสตรป์ระจาํ
เอเชียแปซฟิิกของโกลดแ์มน แซคสค์าดวา่ รฐัสภาสหรฐัที"ไม่มีพรรคใดครองเสียงขา้งมากแบบเดด็ขาดหลงัจากการเลือกตั�งในสปัดาหที์"ผ่านมานั�น อาจ
ทาํใหส้กุลเงินเอเชียแข็งค่าขึ �นเมื"อเทียบกบัดอลลาร ์ทั�งนี � สหรฐัยงัไม่มีการสรุปผลการเลือกตั�งอย่างเป็นทางการ แตส่าํนกัข่าวเอ็นบีซี นิวสค์าดวา่ นาย
โจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั�งประธานาธิบดี, พรรคเดโมแครตยงัคงครองเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั และพรรครีพบัลิกนั
ยงัคงครองเสียงขา้งมากในวฒุิสภา โดยพรรคเดโมแครตจาํเป็นตอ้งไดช้ยัชนะในทั�งสองสภาเพื"อใหส้ามารถผ่านการโหวตรบัรองนางคามาลา แฮรร์ิส
เป็นรองประธานาธิบดีสหรฐัคนใหม่ดว้ย นายทิลตนัเปิดเผยในรายการ "Street Signs Asia" ของสถานีโทรทศัน์ CNBC เมื"อวานนี�ว่า การที"รฐับาล
สหรฐัไม่ไดค้รองเสียงขา้งมากในรฐัสภาแบบเบ็ดเสร็จนั�น อาจจะทาํใหส้หรฐัไม่สามารถผลักมาตรการกระตุน้ดา้นการคลังขนานใหญ่เพื"อกระตุน้
เศรษฐกิจ นายทลิตนัคาดวา่ การขยายตวัทางเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี �ยในสหรฐัจะไม่สามารถปรบัตวัขึ �นไดม้ากนกั ในขณะที"อตัราดอกเบี �ยในเอเชีย 
โดยเฉพาะในจีนและอินเดียนั�น จะปรบัตวัขึ �นสงูกว่าอตัราดอกเบี �ยของสหรฐั ตลาดพนัธบตัรในเอเชียก็จะยงัคงน่าดงึดดูใจสาํหรบันกัลงทนุ โดยในช่วง
ที"ผ่านมา นกัลงทนุไดแ้หซื่ �อพนัธบตัรจีนโดยมีเม็ดเงินไหลเขา้ตลาดสงูถึง 2 หมื"นลา้นดอลลารต์่อเดือน "เราจะเห็นเงินทนุไหลเขา้ และจะหนนุเงินเอเชีย
ใหแ้ข็งคา่ขึ �นเมื"อเทียบกบัดอลลาร ์ดงันั�น เราคอ่นขา้งมั"นใจวา่ สกลุเงินเอเชียจะแข็งคา่ขึ �นในปีหนา้ นาํโดยเงินหยวนของจีน" นายทลิตนัระบ ุ

  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   32.8** 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื"อมั"นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   39.0** 56.1 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.0** 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.44M 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   15.5%** -19.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.0%** 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   709K** 751K 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์   - -8.0M 

 23.45น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. องักฤษ 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 ้

 
 

 


