
  

                    หากราคาทองคํายังไม่หลุดต ํ�ากว่าแนวร ับ 1,881 
ดอลลารต์ ่อออนซ  ์ก็ยังมีโอกาสลุ้นข ึ%นทดสอบแนวต้าน 1,899-
1,912 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่หากหลุดต ํ�ากว่าโซนดงักล่าวอาจย่อ
ลงมาที� 1,864 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ ซ ึ�งเ ป็น แ น วร ับสําคัญที�ต ้อ ง
ระวังและควรตดิตามราคาอย่างใกล้ช ิด 

17 พฤศจกิายน 2563 

สรุป แนวโนม้เศรษฐกิจระยะสั�นมีทิศทางไม่ชดัเจนเมื�อหลายประเทศไดป้ระกาศใช ้หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาที�จะใชม้าตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโค
วิด-19 ที�เขม้งวดมากขึ �น นอกจากนี�หลายรฐัในสหรฐัคมุเขม้มาตรการจาํกัดครั�งใหม่ โดยรฐันิวเจอรซี์ย,์ รฐัแคลิฟอรเ์นีย, รฐัโอไฮโอ และเมืองใหญ่ที�สุดของรฐั
เพนซลิเวเนีย กลายเป็นพื�นที�เพิ�มมาตรการเขม้งวดเพื�อชะลอการทะยานขึ �นของยอดผูต้ิดเชื �อโควดิ-19 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพเตือนถึงความเสี�ยงต่อการระบาด
ที�รุนแรงมากขึ �น เมื�อเขา้สู่ฤดูการเดินทางในช่วงวนัหยุดที�กาํลังจะมาถึงและช่วงเริ�มตน้ของสภาพอากาศหนาวเย็น ความเสี�ยงทางเศรษฐกิจจากโรคระบาด 
กระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั อย่างไรก็ตาม หากแรงซื �อไม่มากพอที�จะดนัราคาทองคาํใหส้ามารถยืนเหนือโซน 1,899 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ปได ้
ทาํใหอ้าจเห็นการย่อตวัลงอีกครั�ง ทั�งนี � หากราคาทองคาํอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,881-1,864 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจพิจารณาเป็นจดุซื �อเก็งกาํไร
ระยะสั�น ตดัขาดทนุหากหลุด 1,864 ดอลลารต์่อออนซ ์ สาํหรบัหรบัผูที้�สามารถรบัความเสี�ยงไดน้อ้ยอาจทยอยปิดสถานะซื �อเพื�อทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไม่
ผ่านแนวตา้น 1,899-1,912 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

17/11/2563 16:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,887.50 1,892.32 4.82  0.26% 

Spot Silver ($) 24.76 24.72 -0.04  -0.17% 

เงนิบาท (฿/$) 30.17 30.16 -0.00  -0.01% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.82 44.00 0.18  0.41% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.45 41.32 -0.13  -0.31% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1855 1.1871 0.0015  0.13% 

ที�มา : Bisnews 

ท ี�มา : Bisnews 
 

 1,881  1,864  1,849 

 1,899  1,912  1,921 

 



 

 

 (+) หลายร ัฐในสหร ัฐคุมเข ้มมาตรการจาํกัดคร ั%งใหม่ขณะยอดผู้ต ิดโควิด-19 ทะยานต่อเนื�อง เมื�อวานนี�เมืองฟิลาเดลเฟียและรฐัขนาดใหญ่

หลายแห่งของสหรฐัประกาศมาตรการจาํกดัครั�งใหม่ต่อการรวมตวัทางสงัคมและกิจกรรมเชิงพาณิชย ์เพื�อควบคมุการทะยานขึ �นของยอดผูติ้ดเชื �อโค

วิด-19 ซึ�งเสี�ยงที�จะสรา้งภาระหนักต่อระบบการดูแลสุขภาพและจะทาํให้มีประชาชนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายสัปดาหข์้างหน้า รัฐ

นิวเจอรซ์ยี,์ รฐัแคลิฟอรเ์นีย, รฐัโอไฮโอ และเมืองใหญ่ที�สดุของรฐัเพนซิลเวเนีย กลายเป็นพื�นที�ล่าสดุในรายการที�เพิ�มขึ �นที�ออกมาตรการอนัเขม้งวด

เพื�อชะลอการทะยานขึ �นทั� วประเทศของยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 และผูร้ ักษาตัวในโรงพยาบาลดว้ยโรคโควิด-19 หลังการลดลงในช่วงฤดูรอ้น 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสุขภาพเตือนว่า ฤดูการเดินทางวนัหยุดที�กาํลงัจะมาถึงและช่วงเริ�มตน้ของสภาพอากาศหนาวเย็นมีแต่จะเพิ�มแนวโนม้ดังกล่าว 

เนื�องจากประชาชนมีแนวโนม้มากขึ �นในการรวมตวักนัในอาคาร 

 (+) "ไบเดน"เผยเตร ียมแก้ปัญหาโควิด วอนสภาคองเกรสผ่านมาตรการกระตุ้นศก. สาํนกัข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า นายโจ ไบเดน ว่าที�

ประธานาธิบดีสหรฐัฯ จากพรรคเดโมแครต กล่าวว่า เขาและฝ่ายบริหารพรอ้มที�จะเดินหนา้ต่อสูก้ับการระบาดของไวรสัโควิด-19 รวมถึงกระตุน้

เศรษฐกิจของสหรฐัฯในปีหนา้ โดยพรอ้มที�จะทาํงานทันทีหลังเขา้พิธีสาบานตนเพื�อรบัตาํแหน่งในวันที� 20 ม.ค.64  นอกจากนี�นายไบเดน ยังได้

เรยีกรอ้งใหส้ภาคองเกรสผ่านรา่งกฎหมายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ใหเ้ร็วที�สดุเพื�อช่วยเหลือประชาชน และ ภาคธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบ

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังประชาชนอเมริกันหลายล้านคนยังอยู่ในภาวะว่างงาน ทั�งนี � นายไบเดน มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที�

ประกอบดว้ย การใชจ่้ายเพื�อพฒันาดา้นพลงังานสะอาด และโครงสรา้งพื �นฐานในวงเงิน 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์โดยมีเปา้หมายสาํคญัคือการควบคมุ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ�งส่งผลกบัสภาพภมิูอากาศโลกในปัจจบุนั นอกจากนี�ยงัมีแผนที�จะเปิดตวัโครงการ "Buy American" ในวงเงิน 7 แสน

ลา้นดอลลาร ์เพื�อซื �อผลิตภณัฑที์�ผลิตในสหรฐัฯรวมถงึสรา้งงานใหไ้ดม้ากถงึ 5 ลา้นตาํแหน่ง ในช่วง 4 ปีต่อจากนี� 

 (+) สื�อแฉ "ทร ัมป์" วางแผนถล่มโรงงานนิวเคลียรอ์ ิหร ่านท ิ%งทวนก่อนอาํลาตาํแหน่ง นิวยอรก์ ไทมส์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์

ของสหรฐัไดพิ้จารณาแผนการที�จะโจมตีสถานที�หลกัทางดา้นนิวเคลียรข์องอิหรา่นในอีกไม่กี�สปัดาหข์า้งหนา้ หลงัจากหารอืเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวใน

การประชมุกับที�ปรกึษาของเขาที�ทาํเนียบขาวเมื�อวนัพฤหสับดีที�ผ่านมา รายงานระบุว่า บรรดาที�ปรกึษาของปธน.ทรมัป์ซึ�งประกอบดว้ยนายไมค ์

เพนซ ์รองประธานาธิบดีสหรฐั, นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรต่ีางประเทศ, นายคริสโตเฟอร ์มิลเลอร ์รกัษาการรฐัมนตรีกลาโหม และนายมารก์ เอ. 

มิลลีย ์ประธานคณะเสนาธิการร่วม ไดพ้ยายามโนม้นา้วไม่ใหป้ธน.ทรมัป์โจมตีอิหร่าน โดยแสดงความกังวลว่า การโจมตีอิหร่านจะทาํใหค้วาม

ขดัแยง้ขยายวงกวา้งขึ �นในช่วงไม่กี�สปัดาหก่์อนที�วาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานาธิบดีทรมัป์จะสิ �นสดุลง 

 (-) WHO คาดอาจมีวัคซนีโควิด-19 ท ี�มีประสิทธ ิภาพเพ ิ�มเติมภายในปีนี%, ต้นปี 2021 นายทีโดรส อดัฮานอม กีบรเียซสุ ผูอ้าํนวยการองคก์าร

อนามัยโลก (WHO) ระบุในการประชุมธุรกิจเยอรมันเมื�อวานนี�ว่า วัคซีนจากบริษัท Pfizer และ BioNTech แสดงสญัญาณเชิงบวก และอาจจะมี 

"วคัซนีดีๆ" เพิ�มเติมภายในสิ �นปีนี �และตน้ปีหนา้ เขากล่าวว่า นั�นไดร้วมถงึวคัซนีที� "เป็นมิตรต่อผูใ้ช"้ มากขึ �น ซึ�งไม่จาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาในอณุหภมิูที�มี

ความเย็นจดั  เมื�อวานนี�บริษัท Moderna Inc เป็นบริษัทสหรฐัรายที� 2 ที�เผยแพร่ขอ้มลูจากการทดลองวคัซีนครั�งใหญ่ โดยระบวุ่า วคัซนีดงักล่าวมี

ประสิทธิภาพ 94.5% ในการปอ้งกนัโควิด-19 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 


