
  

                       ห าก ก าร อ ่อ น ตัวลงข อ งร าคาท อ งคําสาม าร ถ
ร ักษาระดับเหนือบร ิเวณแนวร ับ 1,886-1,881 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
ได้  อ าจ จ ะเห ็น ก าร ดีด ตัวข ึ+น ไป บ ร ิเวณ แ น วต้าน  1,906-1,912 
ดอลลาร ต์ ่อออ นซ  ์แต่ห ากราคาผ่าน ได้ ประเมินแน วต้าน ถัดไป
บร ิเวณ 1,921 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

16 พฤศจกิายน 2563 

สรุป นายเดวิด ฟรอสต ์ผูเ้จรจาเบร็กซิทระดบัสูงขององักฤษ กล่าวว่า องักฤษและสหภาพยุโรป (EU) มีความคืบหนา้บางประการในการเจรจาขอ้ตกลงการคา้
หลงัเบรก็ซิท ขณะที1ทาํเนียบนายกรฐัมนตรีองักฤษเปิดเผยวา่ ผูแ้ทนเจรจาขอ้ตกลงเบร็กซิทจะหารือกนัอีกครั4งที1กรุงลอนดอนในวนัจนัทรนี์4 แมว้า่ทั4งสองฝ่ายยงั
ไม่สามารถตกลงกันไดใ้นบางประเด็นที1สาํคญั แต่ทั4งสองฝ่ายใชค้วามพยายามเพื1อใหมี้การเจรจามีความคืบหนา้ ส่งผลใหร้าคาทองคาํไดร้บัแรงหนุน จาก
ดอลลารที์1อ่อนคา่ลงเมื1อเทียบกบัสกุลเงินหลกัอื1นๆในวนันี4 เมื1อปอนดแ์ละยโูรแข็งแกรง่ขึ 4นจากประเดน็ดงักล่าว ทั4งนี 4 ในระยะสั4นราคาแกวง่ตวัในกรอบ หากราคา
ทองคาํอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัที1 1,886-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์สามารถยืนไดน้กัลงทนุสามารถเปิดสถานะซื 4อเพื1อเขา้เก็งกาํไรระยะสั4นจากการแกว่งตวัของ
ราคา และเมื1อราคาขยบัขึ 4นนกัลงทนุที1สะสมทองคาํไวอ้าจมีการขายทาํกาํไรบางส่วนออกมาบา้งหากราคาไม่สามารถยืนบรเิวณ 1,906-1,912 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
แตห่ากผ่านไดส้าํหรบันกัลงทนุที1รบัความเสี1ยงไดอ้าจรอขายเมื1อราคาทดสอบแนวตา้นถดัไป 
 
 

ตารางท ี8 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

16/11/2563 15:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,951.85 1,957.55 5.70  0.29% 

Spot Silver ($) 25.58 25.74 0.16  0.62% 

เงนิบาท (฿/$) 30.57 30.51 -0.06  -0.20% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,250 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.45 40.34 0.89  2.26% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.38 37.95 0.57  1.52% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1885 1.1868 -0.0018  -0.15% 

ที8มา : Bisnews 

ท ี8มา : Bisnews 
 

 1,881  1,865  1,849 

  1,912  1,921  1,934 

 



 

 

 (+) ร ัฐมิช ิแกน,วอชิงตันคุมเข ้มมาตรการจํากัดโควิด-19 ขณะยอดผู้ต ิดเช ื+อ ในสหรัฐทะยาน เมื1อวานนี4รฐัมิชิแกนและวอชิงตนัของสหรฐัออก
มาตรการจาํกดัครั4งใหม่เกี1ยวกบัการรวมตวัของประชาชน ซึ1งรวมถึงการระงบับริการในรา้นอาหารภายในอาคาร เพื1อชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19 
ขณะที1ยอดผูต้ิดเชื 4อทั4งหมดในสหรฐัทะลุ 11 ลา้นคน ในช่วงเวลาเพียงกว่า 1 สปัดาหห์ลงัจากที1แตะ 10 ลา้นคน นางเกรตเชน วทิเมอร ์ผูว้า่การรฐัมิชิแกน
สั1งระงบัการเรียนการสอนแบบพบกนัในโรงเรียนมธัยมและมหาวิทยาลยั รวมทั4งระงบับรกิารรบัประทานอาหารภายในอาคารเป็นเวลา 3 สปัดาหเ์ริ1มตั4งแต่
วนัพุธ ขณะที1อากาศที1หนาวเย็นมากขึ 4นทาํใหป้ระชาชนอยู่ภายในอาคารซึ1งโควิด-19 สามารถแพร่กระจายไดง้่ายขึ 4น  ดา้นนายเจย ์อินสลี ผูว้่าการรฐั
วอชิงตนั ประกาศระงบับรกิารรา้นอาหารและโรงยิมภายในอาคาร 1 เดือน และลดขีดความสามารถในการรองรบัลกูคา้ในรา้นของรา้นคา้รายย่อยสู่ 25% 

 (+) คาดชาวอเมร ิกันอ ีก 70,000 คนอาจเสียช ีวิตจากโควิด-19 ก่อน"ไบเดน"เข ้าร ับตาํแหน่งปธน. นายโจ ไบเดน วา่ที1ปธน.สหรฐัไดใ้หค้าํมั1นที1จะ
ใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกต่อการควบคมุโควดิ-19 และอาจจะผลกัดนัการออกคาํสั1งใหส้วมหนา้กากอนามยัและผลกัดนัแผนกระตุน้การคลงัมากขึ 4น
เพื1อช่วยเหลือธุรกิจและพนกังานใหค้งอยู่ต่อไปได ้แตก่ารคาํนวณของภาคเอกชนระบุวา่ ในช่วง 2 เดือนจนกว่าจะถึงวนัที1 20 ม.ค.ซึ1งเป็นวนัทาํพิธีสาบาน
ตนเขา้รบัตาํแหน่ง ยอดผูต้ดิเชื 4อที1พุ่งขึ 4นอาจจะเพิ1มขึ 4นอีกกว่า 8 ลา้นราย และเสียชีวติเพิ1ม 70,000 คน ซึ1งคดิเป็นการเพิ1มขึ 4น 80% ของยอดผูต้ิดเชื 4อและ
การเพิ1มขึ 4น 29% ของยอดผูเ้สียชีวติ 

 (-) ห ุ้นญี8ปุ่ น ปิดท ี8ระดับสูงสุดรอบ 29 ปีจากจีด ีพ ีด ีดตัว,การพัฒนาวัคซ ีน หุน้ญี1ปุ่ นแตะระดบัสูงสุดรอบ 29 ปีในวนันี4 หลังจากที1เศรษฐกิจญี1ปุ่ น
ขยายตวัเป็นครั4งแรกในรอบ 4 ไตรมาส และขณะที1ความคืบหนา้ในการพัฒนาวคัซีนโควิด-19 ยังคงหนุนตลาดโลก ทั4งนี 4 ดชันีนิกเกอิปิดแข็งแกร่งขึ 4น 
2.05% มาที1 25,906.93 ซึ1งเป็นระดบัปิดตลาดสูงสุดนบัตั4งแต่เดือนมิ.ย.1991 ดชันี Topix ปรบัขึ 4น 1.68% มาที1 1,731.81 ขอ้มลูจากสาํนกัคณะรฐัมนตรี
แสดงในวนันี4วา่ เศรษฐกิจญี1ปุ่ นขยายตวัในอตัรารายปี 21.4% ในเดือนก.ค.-ก.ย. หลงัการดิ1งลง 28.8% ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. 

 (-) สื8อ เผยวัคซ ีนโควิด-19 ชนิดท ี8 5 ของจีนเข ้าสู่การทดลองระยะท ี8 3 สาํนักข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนโควิด-19 ชนิดที1 5 ของจีนเขา้สู่การทดลอง
ระยะที1 3 รายงานระบุโดยอา้งอิงรฐับาลอุซเบกิสถานว่า จะมีการทดสอบวคัซีนที1พัฒนาโดยบรษัิท Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical ของจีน
ในอาสาสมคัร 5,000 คนในอซุเบกิสถาน พวกเขาอายุระหวา่ง 18-59 ปี และจะเขา้ร่วมการทดสอบในมนษุยใ์นขั4นปลายซึ1งคาดว่าจะดาํเนินไปเป็นเวลา 1 
ปี บริษัทเภสชักรรมดงักล่าวซึ1งเป็นบรษัิทในเครือของ Chongqing Zhifei Biological Products ไดร้บัอนมุตัจิากเจา้หนา้ที1ทอ้งถิ1นในเดือนที1ผ่านมาในการ
ผลิตวคัซีนโควิด-19 สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ไดมี้การส่งมอบวคัซีนทดลองไปยงัอุซเบกิสถาน ในขณะที1ผูเ้ชี1ยวชาญของจีนจบัตาผูเ้ขา้รว่มและฝึกอบรม
แพทยช์าวอซุเบกิสถาน 

 (-) เซ ี8ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 36.86 จุด ร ับข้อมูลเศรษฐกิจจีนสดใส ดชันีเซี1ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดพุ่งขึ 4นในวนันี4 หลงัจากจีนเผยขอ้มลูที1
บง่ชี 4ถึงการฟื4นตวัอย่างตอ่เนื1องของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี4 ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากข่าว 15 ประเทศในภมูิภาคเอเชียรว่มลงนามความตกลงหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP) สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี1ยงไฮค้อมโพสิตปิดที1 3,346.97 จดุ เพิ1มขึ 4น 36.86 จุด หรือ +1.11% ภาวะการซื 4อขาย
ในตลาดหุน้จีนเป็นไปอย่างคึกคกั หลงัจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี4ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ของจีน ปรบัตวัขึ 4น 
6.9% ซึ1งเป็นการขยายตวัติดต่อกันเดือนที1 7 รายงานของ NBS ยังระบุดว้ยว่า การลงทุนในสินทรพัยถ์าวรของจีนในช่วง 10 เดือนแรกปีนี4 ปรบัตัวขึ 4น 
1.8% เมื1อเทียบรายปี ซึ1งสูงกวา่ที1ตลาดคาดการณว์่าจะเพิ1มขึ 4นเพียง 1.6% และดีกว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี4ซึ1งขยบัขึ 4น 0.8% ส่วนยอดคา้ปลีกเดือน
ต.ค.ปรบัตวัขึ 4น 4.3% แตะที1 3.86 ลา้นลา้นหยวน (5.845 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั) ซึ1งขยายตวัไดดี้กวา่ในเดือนก.ย.ซึ1งปรบัตวัขึ 4น 3.3% 

 (+/-) อ ังกฤษ-อ ียู เตร ียมเจรจาBrexitวันนี+ หวังบรรลุข ้อตกลงก่อนเส้นตาย31 ธ .ค. สาํนักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ผูแ้ทนการเจรจาการคา้ของ
สหภาพยโุรป (อียู) และองักฤษ เตรียมเปิดการเจรจาเพื1อบรรลขุอ้ตกลง Brexit อีกครั4งในวนันี4 หลงัจากทั4งสองฝ่ายยงัไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงทั4งหมดได้
ในการประชุมเมื1อสปัดาหที์1ผ่านมา นายเดวิด ฟรอส ผูแ้ทนการเจรจาการคา้ของอังกฤษ กล่าวว่า การเจรจามีความคืบหนา้เป็นอย่างมากเมื1อสปัดาหที์1
ผ่านมา ซึ1งองักฤษ และ อีย ูมีเป้าหมายสาํคญัคือการบรรลุขอ้ตกลง Brexit ทั4งหมด แมว้า่ขณะนี4ทั4งสองฝ่ายยงัมีความเห็นที1ขดัแยง้ในประเด็นสาํคญั ซึ1ง
องักฤษพรอ้มที1เพิ1มความพยายามเพื1อใหท้ั4งสองฝ่ายสามารถบรรลขุอ้ตกลงทางการคา้ Brexit ใหไ้ดก่้อนที1จะถึงเสน้ตายในวนัที1 31 ธ.ค. 2563 ทั4งนี 4ผูแ้ทน
การเจรจาขององักฤษ และ อีย ูจะเจรจากนัอีกครั4ง ในช่วงบา่ยของวนันี4ตามเวลาในประเทศองักฤษ 
 

   ท ี8มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทรที์1 16 พ.ย. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนต.ค.   1.8%** 0.8% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   6.9%** 6.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนพ.ย.   13.8 10.5 

วนัองัคารที1 17 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื4นฐานเดือนต.ค.   0.6% 1.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.   0.5% 1.9% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนต.ค.   72.3% 71.5% 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   1.1% -0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.   0.5% 0.3% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที1อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   85 85 

วนัพธุที1 18 พ.ย. 14.00น. ไทย การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.5% 0.5% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   -0.3% -0.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนต.ค.   1.57M 1.55M 

 20.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ1มสรา้งบา้นเดือนต.ค.   1.45M 1.42M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ4ามนัรายสปัดาห ์   - 4.3M 

วนัพฤหสับดีที1 19 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั4งแรกรายสปัดาห ์   707K 709K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื1อมั1นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนต.ค.   6.45M 6.54M 

วนัศกุรที์1 20 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.1% 0.4% 

 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.   -0.4% 1.5% 

 วนัที1 1 ทั4งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสารที์1 21 พ.ย. วนัที1 2 ทั4งหมด G20 Meetings   - - 

วนัอาทติยที์1 22 พ.ย. วนัที1 3 ทั4งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที1มีการประกาศออกมา 
*ที1มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที1 13 พฤศจิกายน 2563  ซึ1งอาจมีการเปลี1ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


