
 

 

 

 

   

1,881  1,864  1,849 

 1,899  1,912  1,921 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,892.48 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟื�นจากระดบัตํ*าสุดวานนี�บริเวณ 1,863.75 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่การฟื�นของราคา
ทองคาํยงัไมม่ากนัก  ยงัมีแรงขายสลบัเป็นระยะ จากข่าวความคืบหนา้การพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19ในเชิงบวก หลงัวานนี� บริษัท Moderna เปิดเผยผลการทดลองวคัซีน
เฟส 3 มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรสัโควิด-19 มากถึง 94.5% อีกทั�ง Moderna  ยงัระบวุา่วคัซีนของทางบรษัิทสามารถจดัเก็บรกัษาไดน้าน 30 วนั หากเก็บในอณุหภมิู 
36-46 องศาฟาหเ์รนไฮต ์(2-8 องศาเซลเซียส) ซึ*งเป็นอณุหภมิูในตูเ้ย็นมาตรฐานที*ใชใ้นครวัเรอืน ซึ*งคณุสมบตัิในการจดัเก็บวคัซีนของ Moderna ถือวา่ดีกวา่วคัซีนที*รว่มกัน
พัฒนาระหว่าง Pfizer และ BioNTech  ซึ*งจาํเป็นตอ้งจัดเก็บในอุณหภูมิต ํ*ามากถึง -94 องศาฟาหเ์รนไฮต ์(-70 องศาเซลเซียส)  นอกจากนี� นายริชารด์ คลาริดา รอง
ประธานเฟด ระบวุา่ ความสาํเรจ็ในการทดลองวคัซีนโควิด-19 จาํนวน 2 ชนิด เพิ*มโอกาสของการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจสหรฐัเรว็กวา่ที*คาด  ความคืบหนา้ดงักลา่วกระตุน้เม็ด
เงินไหลเขา้ตลาดหุน้ และกระตุน้แรงขายทองคาํ แตด่อลลารอ์อ่นคา่ลงจากความวิตกการกลบัไปใชม้าตรการจาํกดัโควิด-19 ในบางรฐัของสหรฐั และความวิตกเกี*ยวกบัการ
ถ่ายโอนอาํนาจสาํหรบัว่าที*ปธน.โจ ไบเดน ชดเชยทัศนะบวกเกี*ยวกับวคัซีนโควิด-19 ประกอบกับสกุลเงินปอนดแ์ข็งค่าขึ �นจากรายงานของสื*อที*ว่า องักฤษอาจจะบรรลุ
ขอ้ตกลงการคา้หลงัเบร็กซิทกับสหภาพยโุรปภายในตน้สปัดาหห์นา้ ชว่ยพยงุราคาทองคาํไว ้ท่ามกลางปัจจยับวกและลบที*เขา้มาทาํใหร้าคาทองคาํระยะสั�นยงัอยู่ในช่วง
ของการพกัฐาน  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํไม่สามารถ break out  ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,899-1,912  ดอลลารต์่อออนซข์ึ �นไปได ้ อาจเกิดแรง
ขายทาํกาํไรระยะสั�นใหร้าคาอ่อนตัวลงมาบา้ง เบื �องตน้ประเมินว่าหากราคายืนเหนือแนวรบัระยะสั�นบริเวณ 1,881-1,864 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ จึงจะมีแรงดีดกลับไป
ทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง แนะนาํกลยทุธ ์ซื �อเพื*อทาํกาํไรระยะสั�นหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,881-1,864 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 
1,864 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทั�งนี �อาจพิจารณาแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่่านแนวตา้นที* 1,899-1,912  ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                    เน้นการลงทุนระยะสั�น  หากราคาไม่ผ่านแนว

ต้าน 1,899-1,912  ดอลลารต์่อออนซ  ์อาจเห ็นการอ ่อนตัวลง

ระยะสั�น  โดยรอเสี+ยงซ ื�อ ในบร ิเวณ 1,881-1,864 ดอลลาร ต์่อ

ออนซ ์(ลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,864 ดอลลารต์่อออนซ)์ 

 

17 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

17/11/2563  11.52  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,887.50 1,888.11 0.61  0.03% 

Spot Silver ($) 24.76 24.72 -0.04  -0.18% 

เงนิบาท (฿/$) 30.17 30.18 0.02  0.05% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,050 27,000 -50  -0.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.82 44.11 0.28  0.64% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.45 41.54 0.09  0.22% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1855 1.1859 0.0003  0.03% 

ที+มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารย์ังอ ่อนแอท่ามกลางวิตกโควิด-19,การถ่ายโอนอ ํานาจปธน.สหรัฐ ดอลลารย์งัอ่อนแอในวนันี� ขณะที*การกลบัไปใชม้าตรการจาํกดั
โควิด-19 ในบางรฐัของสหรฐัและความวิตกเกี*ยวกบัการถ่ายโอนอาํนาจสาํหรบัว่าที*ปธน.โจ ไบเดน ชดเชยทศันะบวกเกี*ยวกับวคัซีนโควิด-19 ปอนด์
ปรบัขึ �นจากรายงานของสื*อที*ว่า องักฤษอาจจะบรรลุขอ้ตกลงการคา้หลงัเบร็กซทิกบัสหภาพยุโรปภายในตน้สปัดาหห์นา้ ปฏิกรยิาในตลาดเงินต่อการ
พฒันาต่อมาไดเ้บาบางลง ขณะที*สหรฐัประสบความยากลาํบากในการควบคมุการตดิเชื �อระลอก 2 และคาดวา่จะยงัไม่มีการกระจายวคัซีนในเรว็ๆนี� 
นอกจากนี� ยังมีความไม่แน่นอนเกี*ยวกับแผนของนายไบเดนในการจัดการกับโควิด-19 และกระตุน้เศรษฐกิจ ขณะที*คณะบริหารของปธน.ทรมัป์
ต่อตา้นการร่วมมือกบัทีมงานของนายไบเดนในการถ่ายโอนอาํนาจ "ตลาดมีปฏิกริยาไม่มากนกั เนื*องจากจะตอ้งใชเ้วลาในการกระจายวคัซีน และมี
ความไม่แน่นอนเกี*ยวกบัการเมืองของสหรฐั" นกัวิเคราะหก์ล่าว  "ดอลลารจ์ะไม่ปรบัขึ �นถา้เราไม่มีความชดัเจนในอุปสรรคเหล่านั�น ดอลลารด์อู่อนแอ
เป็นพิเศษเมื*อเทียบกบัหยวน" 

 (+) ไบเดนเตอืนชาวอเมร ิกันอาจล้มตายมากข ึ�น หากทรัมป์ไม่ยอมถ่ายโอนอาํนาจ นายโจ ไบเดน วา่ที*ประธานาธิบดีสหรฐัเปิดเผยกบัผูสื้*อข่าว
ภายหลงัเขา้ร่วมการหารือกับบรรดาซีอีโอของบริษัทชั�นนาํและกลุ่มผูน้าํแรงงานของสหรฐัว่า อาจจะมีประชาชนลม้ตายมากขึ �น หากประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรมัป์ ยงัคงขดัขวางความพยายามในการโอนถ่ายอาํนาจในช่วงเวลาที*การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กาํลงัทวีความรุนแรงมากขึ �น นายไบ
เดนกล่าวกับผู้สื*อข่าวว่า ภาคธุรกิจและกลุ่มผูน้าํดา้นแรงงานไดส้่งสัญญาณถึงความเต็มใจในการร่วมมือเพื*อคลี*คลายวิกฤตเศรษฐกิจสหรฐัจาก
ผลกระทบของโรคโควดิ-19 แตก็่ยํ�าวา่ สหรฐัควรควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ใหไ้ดก่้อนเป็นอนัดบัแรก พรอ้มกบัเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรส
เรง่ผ่านมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ 

 (+) "Citibank"คาดการ เปิดตัววัคซ ีน โควิด-19 อาจท ําให้ดอลลาร ์ร ่วง 20% ในปี  2021 เมื*อวานนี� Citibank ระบุว่า การกระจายวคัซีนอย่าง
แพรห่ลายเพื*อต่อสูก้บัการระบาดของโควิด-19 และการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื*องอาจทาํใหด้อลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงมากถึง 20% ในปีหนา้ 
Citibank ระบุว่า "เมื*อวคัซีนที*ใชก้ารไดมี้การกระจายในวงกวา้งในทอ้งตลาด เราเชื*อว่า นั*นจะกระตุน้การปรบัลงครั�งต่อไปในแนวโนม้ช่วงขาลงเชิง
โครงสรา้งของดอลลารที์*เราคาดไว"้  "เมื*อพิจารณาถึงเรื*องนี� มีความเป็นไปไดที้*ดอลลารจ์ะร่วงลงอย่างมาก โดยเป็นไปไดว้า่ดอลลารจ์ะดิ*งลงมากถึง 
20% ในปี 2021" 

 (-) รองปธ.เฟดชี�มีโอกาสเพ ิ+มข ึ�นท ี+ศก.จะฟื� นตัวเร ็วข ึ�นจากพัฒนาการวัคซ ีน  เมื*อวานนี�นายริชารด์ คลาริดา รองประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ระบวุา่ ความสาํเรจ็ในการทดลองวคัซีนโควดิ-19 จาํนวน 2 ชนิด เพิ*มโอกาสของการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจสหรฐัเรว็กวา่ที*คาด  เขากล่าววา่ "นี*เป็น
ช่วงขาขึ �น..แรงผลกัดนัที*เศรษฐกิจสหรฐัมีในช่วงเขา้สู่ไตรมาส 4 แข็งแกร่งอย่างยิ*ง"  เขาระบวุา่ คาดการณพื์�นฐานสาํหรบัปี 2021 ของเขาคือ จะมีการ
กระจายวคัซีนในปีหนา้ และจากผลเชิงบวกจากบรษัิท Pfizer Inc และ Moderna Inc "ผมเชื*อมั*นมากขึ �น" 

 (-) "Pfizer"เตร ียมเร ิ+มโครงการนําร ่องสร ้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ใน 4 ร ัฐของสหรัฐ เมื*อวานนี�บริษัท Pfizer Inc ระบุวา่ ทางบรษัิทจะเริ*มโครงการ
นาํรอ่งการสรา้งภมูิคุม้กนัโควดิ-19 ใน 4 รฐัของสหรฐั เพื*อช่วยปรบัปรุงแผนการส่งมอบและการใชว้คัซีนของทางบรษัิท บรษัิท Pfizer Inc ซึ*งเป็นผูผ้ลิต
ยาของสหรฐัระบุวา่ ทางบริษัทไดเ้ลือกรฐัโรดไอแลนด,์ เท็กซสั, นิวเม็กซโิก และเทนเนสซีสาํหรบัโครงการดงักล่าวเพราะความแตกต่างในดา้นขนาด, 
ความหลากหลายของประชากร และโครงสรา้งการสรา้งภูมิคุม้กันโดยรวม รวมทั�งความจาํเป็นของรฐัดงักล่าวในการเขา้ถึงบุคคลในพื�นที*เมืองและ
ชนบท บริษัท Pfizer Inc ระบุวา่ "รฐัทั�ง 4 ในโครงการนาํร่องจะไม่ไดร้บัวคัซีนก่อนรฐัอื*นๆ อนัเป็นผลจากโครงการนาํรอ่งนี� และจะไม่ไดร้บัการพิจารณา
ที*แตกตา่งใดๆ" 

 (-)  ดัชนีนิกเกอ ิทะลุระดับ 26,000 จากความคืบหน้าเร ื+องวัคซนีโควดิ-19  หุน้โตเกียวปรบัขึ �นในวนันี� โดยดชันีนิกเกอิทะยานเหนือระดบั 26,000 
เป็นครั�งแรกในรอบกว่า 29 ปีในช่วงสั�นๆ หลงัความคืบหนา้ในการพัฒนาวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท Moderna ซึ*งเป็นผูผ้ลิตยาสหรฐั หนุนทศันะนัก
ลงทุน   ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 6.48 จุดหรือ 0.03% มาที* 25,913.41 ในช่วงปิดตลาดภาคเที*ยงวนันี�   ขณะที* ดชันี TOPIX ปิดเที*ยงที*ลบ 4.42 จุด 
หรือ 0.26% มาที* 1,727.39 ในช่วง 15 นาทีแรกของรอบการซื �อขาย ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น  112.74 จดุ หรือ 0.44% มาที* 26,019.67 ซึ*งเป็นระดบัสูงสุด
ระหวา่งวนันบัตั�งแตว่นัที* 14 พ.ค.ปี 1991 ขณะที* ดชันี TOPIX ปรบัขึ �น 1.38 จดุ หรือ 0.08% มาที* 1,733.19 
 

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

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์* 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.  6.3** 10.5 

วนัองัคารที* 17 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนต.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 ดชันีตลาดที*อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   85 85 

วนัพธุที* 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 ขอ้มลูการเริ*มสรา้งบา้นเดือนต.ค.   1.45M 1.42M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 4.3M 

วนัพฤหสับดีที* 19 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   707K 709K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื*อมั*นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

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

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

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

 วนัที* 1 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสารที์* 21 พ.ย. วนัที* 2 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

วนัอาทติยที์* 22 พ.ย. วนัที* 3 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที*มีการประกาศออกมา 
*ที*มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที* 13 พฤศจิกายน 2563  ซึ*งอาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 


