
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,864 1,849 

1,899 1,912 1,921 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  1.86 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ท่ามกลางการซื �อขายที�ผนัผวนในระหว่างวนั  โดยราคาทองคําปรับตวัขึ �นก่อนในตลาดเอเชียจนแตะระดบัสงูสดุใน
ระหว่างวนัที� 1,899.05 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์จากความวิตกเกี�ยวกับจํานวนผู้ติดเชื �อCOVID -19 ที�พุ่งขึ �นในสหรัฐ  ก่อนที�ราคาทองคําจะดิ�งลงในทนัทีที�บริษัท Moderna Inc ซึ�งเป็นบริษัท
เทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ เปิดเผยว่า ผลการทดลองวคัซีนต้าน COVID-19  ในเฟสที� 3 พบว่าวคัซีนดงักลา่วมีประสทิธิภาพในการป้องกนัการตดิเชื �อ COVID-19  มากถึง 94.5%  ข่าว
ดงักลา่วกระตุ้นแรงซื �อสนิทรัพย์เสี�ยง  จนหนนุให้ดชันีดาวโจนส์ปิดเพิ�มขึ �น 470.63 จดุ หรือ +1.60% พร้อมกบักดดนัให้สนิทรัพย์ปลอดภยัรวมถึงทองคําเผชิญกับแรงขายอย่างหนกั  จน
สง่ผลให้ราคาทองคําร่วงแตะระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,863.75 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  อย่างไรก็ดี  แรงซื �อ Buy the dip ช่วยพยุงราคาทองคําเอาไว้   ประกอบกับสกุลเงินดอลลาร์
อ่อนคา่ลงหลงัการเปิดเผยดชันีภาคการผลติ (Empire State Index) ของสหรัฐที�ลดลงสูร่ะดบั 6.3 ในเดือนพ.ย. และตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 13.8 จงึเป็นปัจจยัที�ช่วยหนนุ
ให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นมาปิดตลาดในแดนบวกได้สําเร็จ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิตจสหรัฐ  อาทิ  ยอดค้า
ปลีก, อตัราการใช้กําลงัผลติ, การผลติภาคอตุสาหกรรม, ตวัเลขสตอ็กสนิค้าคงคลงัภาคธุรกิจ และดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1899.05 1863.75 1881.10 1889.46 1.86 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1895.27 24.58 42.54 

MA 50 Days 1904.78 24.63 41.65 

MA 200 Days 1790.40 20.28 39.87 

RSI 9 Days 48.16 54.60 61.95 

RSI 14 Days 47.91 52.45 58.05 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,234.32 0.00 

ishare 17,671.83 -37.60 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8622 -0.3679 0.9355 

10 วนั 0.7792 -0.8212 0.2607 

20 วนั 0.7771 -0.1955 0.4310 

50 วนั 0.8967 -0.3712 0.6383 

100 วนั 0.9145 0.2495 0.8441 

200 วนั 0.9249 0.3097 0.8926 

 

 

17 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการลงทุนระยะสั�นและไม่ควรถือสถานะ

ข้ามวัน หากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 1,899-1,912  ดอลลาร์

ต่อออนซ์ อาจเหน็การอ่อนตัวลงระยะสั�น โดยรอเสี,ยงเปิด

สถานะซื �อในบริเวณ 1,881-1,864 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถ break out  ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,899-1,912  ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ �นไปได้  อาจเกิดแรงขาย
ทํากําไรระยะสั �นให้ราคาอ่อนตัวลงมาบ้าง เบื �องต้นประเมินว่าหากราคายืนเหนือแนวรับระยะสั �นบริเวณ 1,881-1,864 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้  จงึจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน นักลงทุนขายสกุลเงนิปลอดภัยหลังวัคซีนโควดิคืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (16 พ.ย.) เนื�องจากข่าวความคืบหน้าในพฒันาวคัซีนของบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ทําให้นกัลงทนุเทขายสกุลเงินดอลลาร์
ซึ�งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั และเข้าซื �อสกลุเงินซึ�งเป็นสินทรัพย์เสี�ยงและให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ยูโร และเงินปอนด์  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.13% แตะที� 92.6362 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงิน
เยน ที�ระดบั 104.58 เยน จากระดบั 104.63 เยน และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9126 ฟรังก์ จากระดบั 0.9134 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์
สหรัฐยงัอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3096 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3136 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ที�ระดบั 1.1844 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1831 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3189 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3175 ดอลลาร์ ส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7313 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7263 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 470.63 จุด ทาํนิวไฮ ขานรับวัคซีนคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮเมื�อคืนนี � (16 พ.ย.) ขานรับความ
คืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านโควดิ-19 ของบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ โดยข่าวดงักล่าวช่วยหนนุหุ้นกลุ่มที�ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสาย
การบนิ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที�หุ้นกลุ่มพลงังานทะยานขึ �นหลงัจากราคานํ �ามนัดิบ WTI พุ่งขึ �น 3%  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที� 29,950.44 จดุ เพิ�มขึ �น 470.63 จดุ หรือ +1.60% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,626.91 จดุ เพิ�มขึ �น 41.76 จดุ หรือ +1.16% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 
11,924.13 จดุ เพิ�มขึ �น 94.84 จดุ หรือ +0.80% 

• (-) ผู้เชี,ยวชาญชูวัคซีนโมเดอร์นาขนส่งสะดวก เหตุจัดเก็บได้ในอุณหภูมิไม่ตํ,ามาก  นายแมทธิว เฮปเบิร์น หวัหน้าโครงการ Operation Warp 
Speed ซึ�งมีเป้าหมายให้ชาวสหรัฐมีวคัซีนต้านโควดิ-19 ใช้ภายในสิ �นปีนี � กล่าวว่า วคัซีนของบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ มีความสะดวกในการจดัส่งไปยงัพื �นที�
ห่างไกลในชนบท เนื�องจากสามารถจดัเก็บได้ในอุณหภูมิที�ไม่ตํ�ามาก  "วคัซีนโมเดอร์นากําลังอยู่ในกระบวนการทดสอบภาวะเสถียร และเราสามารถ
เชื�อมั�นได้วา่วคัซีนจะมีคา่เสถียรมากขึ �นเมื�อเสร็จสิ �นการทดสอบในระยะยาว" นายเฮปเบร์ินกล่าว 

• (-) อย.สหรัฐรับลูกเตรียมไฟเขียววัคซีนโควดิของ "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์"  นายอเล็กซ์ อาซาร์ รมว.สาธารณสุขสหรัฐ กล่าวว่า สํานกังานอาหารและ
ยาสหรัฐ (FDA) จะเร่งให้การอนมุตัวิคัซีนต้านโควดิ-19 ของโมเดอร์นาและไฟเซอร์สําหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน  นายอาซาร์กล่าวว่า ผลการทดลองวคัซีน
ที� "เหลือเชื�อ" ของโมเดอร์นา ร่วมกบัผลการทดลองของไฟเซอร์ในสปัดาห์ที�แล้ว ทําให้วนันี �ถือเป็นวนัแหง่ประวตัศิาสตร์สําหรับสขุภาพของประชาชน 

• (-) ผู้เชี,ยวชาญฟันธงการระบาดของโควิดยุติปีหน้า หลังมีข่าวคืบหน้าพัฒนาวัคซีน  นพ.สก็อตต์ ก็อตต์ลิเอ็บ อดีตประธานคณะกรรมการอาหาร
และยาสหรัฐ (FDA) กล่าววา่ การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 จะยตุลิงในปีหน้า หลงัมีรายงานความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของ
บริษัทโมเดอร์นา อิงค์  "หากข้อมลูทั �งหมดยงัคงยืนยนัผลการทดลองดงักล่าว เราก็จะมีวคัซีนที�มีประสิทธิภาพอย่างมากในการต้านโควิด-19 ถึง 2 ตวั และ
เมื�อเรามีวคัซีนเหล่านี �อย่างเพียงพอขณะย่างเข้าสู่ปีหน้า เราก็จะฉีดวคัซีนที�มีประสิทธิภาพอย่างมากให้แก่ประชาชน ทําให้เราสามารถยุติการแพร่ระบาด
ในปีหน้าด้วยเทคโนโลยีของเรา" นพ.ก็อตต์ลิเอ็บกล่าว 

• (-) "โมเดอร์นา"เผยวัคซีนต้านโควิดมีประสิทธิภาพมากกว่า 94%  บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ซึ�งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ แถลงในวนันี �ว่า 
ผลการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในเฟสที� 3 พบว่า วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 มากกว่า 94%  ทั �งนี � โมเดอร์นาได้
พฒันาวคัซีนดงักล่าวร่วมกับสถาบนัวิจัยโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื �อแห่งชาติของสหรัฐ โดยมีอาสาสมัครจํานวน 30,000 ราย  โมเดอร์นายงัระบุว่าวคัซีน
ของทางบริษัทสามารถจดัเก็บในอุณหภูมิ 36-46 องศาฟาห์เรนไฮต์ ซึ�งเป็นอุณหภูมิในตู้ เย็นมาตรฐานที�ใช้ในครัวเรือน และสามารถเก็บรักษาได้นาน 30 
วนั  นอกจากนี � วคัซีนของโมเดอร์นายงัสามารถเก็บรักษาได้นานถงึ 6 เดือน หากมีการจดัเก็บในอณุหภมูิ -4 องศาฟาห์เรนไฮต์ 

• (-) BioNTech คาดวัคซีนโควิดช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติช่วงฤดูหนาวปีหน้า  ศาสตราจารย์อูกูร์ ซาฮิน ผู้ ร่วมก่อตั �งและประธานเจ้าหน้าที�
บริหารของ BioNTech ซึ�งเป็นบริษัทยาของเยอรมนี กล่าวว่า วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 จะช่วยให้ประชาชนสามารถกลบัมาใช้ชีวิตประจําวนัตามปกติ
ภายในช่วงฤดหูนาวของปีหน้า  นอกจากนี � ศาสตราจารย์ซาฮินยงัระบวุา่ วคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 จะสามารถลดการแพร่ระบาดลงได้ถึง 50% ซึ�งจะส่งผล
ให้จํานวนผู้ตดิเชื �อลดตํ�าลงอย่างมาก 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 16 พ.ย. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.  1.8%** 0.8% 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนพ.ย.  6.3** 10.5 

วนัองัคารที� 17 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนต.ค.   0.6% 1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   0.5% 1.9% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนต.ค.   72.3% 71.5% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.   0.5% 0.3% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   85 85 

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

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

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

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนต.ค.   1.57M 1.55M 

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนต.ค.   1.45M 1.42M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 4.3M 

วนัพฤหสับดีที� 19 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   707K 709K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.45M 6.54M 

วนัศกุร์ที� 20 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.1% 0.4% 

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

 วนัที� 1 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

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

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 13  พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


