
 

 

 

 

   

1,870  1,861  1,849 

 1,890  1,899  1,912 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ลงมาทาํระดบัตํ�าสดุไวแ้ถวบรเิวณ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะมีแรงซื )อกลบัเขา้มาหนนุใหร้าคาดีดตวัขึ )นอีกครั)ง รบัแรงหนนุจาก นายเจอ
โรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กลา่วเมื�อวานนี)วา่ อตัราการติดเชื )อไวรสัโควิด-19 ที�เพิ�มสงูขึ )น นบัเป็นความเสี�ยงดา้นลบที�สาํคญั สิ�งที�น่ากังวลที�สดุคือการ
ที�ผูค้นสญูเสียความเชื�อมั�นในความพยายามเพื�อควบคมุการระบาดของไวรสัโควิด-19  นอกจากนี) พาวเวล ยืนยนัว่าจะไม่มีการยกเลิกมาตรการสินเชื�อที�เฟดจดัตั)งขึ )นใน
เรว็ๆนี ) และจะใชเ้ครื�องมือทางการเงินทั)งหมดเพื�อสนบัสนนุเศรษฐกิจของสหรฐัฯตอ่ไปในระยะยาว นอกจากนี)นายพาวเวลยงัเรยีกรอ้งใหส้ภาคองเกรสสนบัสนนุทางการเงิน
เพิ�มเติมเพื�อชว่ยเหลือภาคครวัเรอืนจนกวา่วคัซีนป้องกนัโควิดจะถกูใชใ้นวงกวา้ง เนื�องจากการเพิ�มขึ )นของผูต้ิดเชื )ออาจทาํใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฯชะลอตวัอีกครั)ง ชว่ยพยงุราคา
ทองคาํไว ้อย่ )างไรก็ดี ระยะสั)นราคาทองคาํยงัมีแรงซื )อเขา้มาไมม่ากนัก การฟื)นของราคาอาจอยูใ่นกรอบจาํกัด ตราบเทา่ที�ยงัไมมี่ปัจจยับวกใหมเ่ดน่ชดัเขา้มาหนนุ สาํหรบั
บา่ยนี ) แนะนาํติดตามผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) ของไทย ตลาดคาด"คง"ดอกเบี )ยไวร้ะดบัเดิมที� 0.50% แตน่ักลงทนุรอติดตามความเห็นที�มี
ตอ่แนวโนม้เศรษฐกิจไทย และความเห็นตอ่อตัราแลกเปลี�ยนหรอืค่าเงินบาท ซึ�งคอ่นขา้งแข็งคา่ในชว่งนี ) ซึ�งจะกระทบตอ่การเคลื�อนไหวของคา่เงินบาท และราคาทองคาํใน
ประเทศได ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตวัได ้หรอื หากราคายืนเหนือโซน 1,870 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจทาํให้
เห็นการดีดตวัขึ )นเพื�อพยายามทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,890-1,899 ดอลลารต์่อออนซ ์แตห่ากยงัไมส่ามารถขึ )นไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื�อ
สรา้งฐานราคาอีกครั)ง  แนะนาํกลยทุธ ์ดบูรเิวณ 1,870 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลดุสามารถเขา้ซื )อเก็งกาํไรระยะสั)น เพื�อขายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวัหรอืบรเิวณแนวตา้น 
1,890-1,899 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุแนวดงักลา่วใหต้ดัขาดทนุ  เพื�อรอเขา้ซื )อใหมบ่รเิวณแนวรบัถดัไปที� 1,861-1,849 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                    เ น้ น ก าร เ ก็ ง ก ํ า ไ ร ใ น ก ร อ บ  1,899-1,870 

ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาทองคาํยังคงพยายามยืนเหนือ

โซ นแ น วรับแ ร กได้ ท ําให ้ร าคายังคงมีโอ กาสข ยับข ึ0น เพ ื1อ

ทดสอบแนวต้านอกีครั0ง 

 

18 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

18/11/2563  11.51  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,878.10 1,879.33 1.23  0.07% 

Spot Silver ($) 24.48 24.47 -0.01  -0.03% 

เงนิบาท (฿/$) 30.18 30.22 0.04  0.14% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,000 26,900 -100  -0.37% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.75 43.76 0.01  0.02% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.36 41.33 -0.03  -0.07% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1863 1.1868 0.0006  0.05% 

ที1มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ปธ.เฟดส่งสัญญาณอาจขยายโครงการสินเช ื1อฉ ุกเฉ ิน เมื�อวานนี)นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า นี�ไม่ใช่
เวลาในการยตุิโครงการฉุกเฉินที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อต่อสูก้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ในขณะที�ยอดผูต้ิดเชื )อทะยานขึ )นอีก
ครั)งและเศรษฐกิจเผชิญ "เสน้ทางอนัยาวไกล" ในการฟื)นตวั เขากล่าววา่ "ผมไม่คดิวา่ถึงเวลาแลว้หรือเรว็ๆนี)" ในการยตุโิครงการสินเชื�อที�จดัตั)งโดยเฟด
ในฤดูใบไมผ้ลิที�ผ่านมาดว้ยการอนมุัติจากกระทรวงการคลังสหรฐัและไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงินจากสภาคองเกรส ซึ�งเป็นการส่งสญัญาณอัน
ชดัเจนที�สดุวา่ เขารูส้ึกวา่โครงการนี)อาจจาํเป็นตอ้งดาํเนินต่อไปหลงัวนัที� 31 ธ.ค.ซึ�งโครงการจาํนวนมากมีกาํหนดหมดอาย ุการขยายโครงการจะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิจากกระทรวงการคลงัสหรฐัภายใตค้ณะบริหารที� "ใกลพ้น้วาระ" ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ สมาชิกพรรครีพับลิกนับางส่วนใน
สภาคองเกรสขดัขวางการดาํเนินโครงการตอ่ไป โดยเฉพาะโครงการปล่อยสินเชื�อแก่รฐับาลทอ้งถิ�น 

 (+)  เยนฟื0 นตัวขณะฤดูหนาวท ี1ใกล้เข ้ามาสกัดความยนิดเีร ื1องวัคซนี เยนอยู่ใกลร้ะดบัสูงสดุรอบ 1 สปัดาหแ์ละดอลลารที์�ทรงตวัส่งผลยบัยั)งสกุล
เงินโภคภณัฑใ์นวนันี) ขณะที�ความวติกเกี�ยวกบัยอดผูต้ิดโควดิ-19 ที�เพิ�มขึ )นยบัยั)งทศันะบวกเกี�ยวกบัการทดลองวคัซีน ที�ระดบั 104.14 เยนตอ่ดอลลาร ์
เยนฟื) นตัวขึ )นมากกว่าครึ�งหนึ�งของการร่วงลงอย่างหนักเมื�อสัปดาห์ที�แล้วหลังจากที�บริษัท Pfizer ประกาศว่า ได้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที� มี
ประสิทธิภาพ "ความเชื�อมั�นในหุน้ที�ชะลอลงเล็กนอ้ยยบัยั)งสกลุเงินต่างๆ" นกัวิเคราะหก์ล่าว "เรารูว้่า เรามีวคัซีน ขณะนี)เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการกระจาย
วคัซีน และเร็วเพียงไรจึงจะสามารถสรา้งความแตกต่าง ซึ�งจะตอ้งใชเ้วลาอีก 2-3 เดือน" ก่อนจะถึงเวลานั)น จะถึงฤดหูนาวที�ยากลาํบาก ยอดผูต้ิดโค
วดิ-19 ที�พุ่งขึ )นทาํใหจ้าํนวนผูที้�รกัษาตวัในโรงพยาบาลสูงเป็นประวตักิารณแ์ละมีการออกมาตรการจาํกดัครั)งใหม่เกี�ยวกบัการรวมตวัของประชาชนใน
สหรฐั ขณะที�การระบาดระลอกใหม่สรา้งความยุ่งยากใหก้บัเจา้หนา้ที�ในญี�ปุ่ น, เกาหลีใต ้และออสเตรเลีย นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) กล่าวเมื�อวานนี)วา่ มี "หนทางที�ยาวไกล" สู่การฟื)นตวัทางเศรษฐกิจ 

 (-) ผลศกึษาชี0วัคซนีโควิด-19 ของ"Sinovac"กระตุ้นการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร ็ว ผลการทดลองเบื )องตน้แสดงในวนันี)วา่ วคัซีนโค
วดิ-19 CoronaVac ของบรษัิท Sinovac Biotech กระตุน้การตอบสนองดา้นภมูิคุม้กนัอย่างรวดเรว็ แตร่ะดบัของสารภมูิตา้นทานที�ผลิตนั)นต ํ�ากว่าในผู้
ที�หายป่วยจากโรคดงักล่าว ขณะที�การทดลองขั)นตน้ไปจนถงึขั)นกลางไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พื�อประเมินประสิทธิภาพของ CoronaVac แต่นกัวิจยัระบุว่า
วคัซีนดงักล่าวสามารถสรา้งการปกปอ้งที�เพียงพอ โดยอิงตามประสบการณข์องพวกเขากบัวคัซีนอื�นๆและขอ้มลูจากการศกึษาก่อนดาํเนินการทางการ
แพทยก์บัลิงแสม วคัซีน CoronaVac และวคัซีนอื�นๆอีก 4 ชนิดที�พฒันาในจีนอยู่ระหว่างการทดลองขั)นปลายในขณะนี) เพื�อประเมินประสิทธิภาพใน
การปอ้งกนัโควดิ-19 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดผันผวน นลท.วิตกโควดิยังระบาดหนัก ตลาดหุน้เอเชียเคลื�อนไหวอย่างผนัผวนในเชา้วนันี) โดยไดร้บัแรงกดดนัจากดชันี
ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดลบเมื�อคืน เนื�องจากนกัลงทนุยงัคงวติกกงัวลเกี�ยวกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 แมว้า่จะมีความคืบหนา้ในการ
พัฒนาวคัซีนก็ตาม  ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี)ที� 25,860.55 จุด ลดลง 154.07 จุด, -0.59% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี)ที� 
26,434.24 จุด เพิ�มขึ )น 19.15 จุด, +0.07% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี)ที� 13,628.42 จุด เพิ�มขึ )น 35.41 จุด, +0.26% ดชันี KOSPI ตลาด
หุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี)ที� 2,548.85 จุด เพิ�มขึ )น 9.70 จุด, +0.38% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี)ที� 2,774.78 จุด ลดลง 3.77 จุด, -0.14% 
ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี)ที� 1,611.08 จดุ เพิ�มขึ )น 0.93 จดุ, -0.06% 

 (+/-)  ทร ัมป์ทวีตปลดผอ.ความมั1นคงไซเบอร  ์เคืองท ี1ปฏิเสธไม่พบโกงเลือกตั0ง ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์แห่งสหรฐัประกาศผ่านทางทวิต
เตอรว์่า นายครสิโตเฟอร ์เครบส ์ไดถู้กปลดออกจากตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานความมั�นคงทางไซเบอรแ์ละโครงสรา้งพื)นฐาน ซึ�งเป็นหน่วยงาน
ของกระทรวงความมั�นคงแห่งมาตภุูมิ (DHS) "ถอ้ยแถลงเมื�อไม่นานมานี)ของนายครสิ เครบส ์เกี�ยวกบัความปลอดภยัของการเลือกตั)งปี 2020 นั)น ไม่
ถกูตอ้งอย่างยิ�ง ดว้ยเหตนีุ) นายครสิ เครบส ์จงึถูกปลดออกจากตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานความมั�นคงทางไซเบอรแ์ละโครงสรา้งพื)นฐาน โดยใหมี้
ผลในทนัที" ปธน.ทรมัป์ประกาศผ่านทวติเตอรใ์นวนัองัคารตามเวลาสหรฐั 
 
 

  ท ี1มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

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.  0.2%** 1.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.  0.3%** 1.9% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนต.ค.  72.8%** 71.5% 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.  0.7%** 0.3% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB  90** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 


