
  

                    ราคาทองคําพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนวต้าน 
1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่สามารถยืนได้จะเกิดการอ่อนตัว
เพื,อสะสมกาํลังอีกครั�ง และอาจทาํให้ราคาปรับตัวลงโดยประเมนิแนวรับที, 
1,870 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถยืนได้ น่าจะมีแรงซื �อเก็งกําไร
กลับเข้ามาอีกครั�ง 

18 พฤศจกิายน 2563 

สรุป นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวในงานของบลูมเบิร์กเมื#อว่า วคัซีนโควิด-19 ที#มีประสิทธิภาพจะไม่ได้ทําให้เกิดการ
เปลี#ยนแปลงตอ่คาดการณ์เศรษฐกิจของ ECB สอดคล้องกบั ผลสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์ของภาคเอกชนระบุว่า ยูโรโซนมีแนวโน้มเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ซํ ;าซ้อนเป็นครั ;งแรกในรอบเกือบ 1 ทศวรรษ ซึ#งบง่ชี ;ถงึการฟื;นตวัที#อ่อนแอมากขึ ;นในปีหน้า ผู้ตอบคําถามกว่า 80% หรือ 44 จาก 55 คนกล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยซํ ;าซ้อนกําลงัเกิดขึ ;น ขณะที#ยุโรปส่วนใหญ่เผชิญกบัการพุ่งขึ ;นของยอดผู้ติดเชื ;อโควิด-19 จนมีความจําเป็นที#ต้องล็อคดาวน์ครั ;งใหม่ แนวโน้มดงักล่าว 
สร้างมุมมองเชิงลบต่อสกุลเงินยูโรและส่งผลลบต่อราคาทองคํา ทั ;งนี ;ในระยะสั ;น วายแอลจีประเมินแนวต้านบริเวณ 1,890-1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ#งหาก
ราคาไม่ยืนเหนือโซนนี ; จะมีแรงขายกดดนัให้ราคาอ่อนตวัลง  ทั ;งนี ;  ประเมินแนวรับระยะสั ;น 1,870 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่หากไม่สามารถยืนได้ประเมินแนวรับ
ถดัไปโซน บริเวณ 1,861-1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สําหรับกลยทุธ์การลงทนุยงัอยากให้นกัลงทนุเก็งกําไรในระยะสั ;นเช่นเดมิ 
 
 

ตารางที, 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

18/11/2563 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,878.10 1,883.57 5.47  0.29% 

Spot Silver ($) 24.48 24.64 0.16  0.66% 

เงนิบาท (฿/$) 30.18 30.27 0.09  0.28% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,000 27,000 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.75 43.96 0.21  0.48% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.36 41.39 0.03  0.07% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1863 1.1881 0.0018  0.15% 

ที,มา : Bisnews 

ที,มา : Bisnews 
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• (+) ลอสแอนเจลิสประกาศมาตรการควบคุมครั�งใหม่ หลังยอดติดโควิดพุ่งไม่หยุด  ลอสแอนเจลิสเคาน์ตีประกาศใช้มาตรการควบคมุใหม่กับ
ธุรกิจต่างๆ และอาจยกระดบัเป็นเคอร์ฟิว ถ้าจํานวนผู้ติดเชื ;อรายวนัยังคงพุ่งขึ ;นอย่างต่อเนื#อง  ข้อกําหนดดงักล่าวกําหนดให้ธุรกิจค้าปลีกที#ไม่สําคญั
ต้องจํากดัปริมาณลูกค้าในร้านไว้ไม่เกิน 25% และร้านอาหารกลางแจ้งถูกจํากดัปริมาณลูกค้าไว้ที# 50% และไม่ได้รับอนญุาตให้บริการนั#งทานในร้าน 
ขณะที#การรวมตวัทั ;งหมดต้องอยู่กลางแจ้ง และจํากดัที# 15 คนจากไม่เกิน 3 ครัวเรือน  นอกจากนี ; บริการเสริมสวยและธุรกิจดแูลส่วนบุคคลอื#นๆ จะ
อนญุาตให้ใช้บริการได้เฉพาะลูกค้าที#นดัหมายไว้ และพนกังานรวมถึงลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามยั ส่วนธุรกิจที#ลูกค้าจําเป็นต้องถอดหน้ากากจะ
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ และธุรกิจทั ;งหมดต้องปิดทําการในเวลา 22.00 น.ตามเวลาท้องถิ#น โดยจะมีผลตั ;งแต่วันศุกร์นี ;เป็นต้นไป  

ขณะเดียวกนั ลอสแอนเจลิสเคาน์ตียงัได้เตือนว่า อาจมีนโยบายที#เข้มงวดขึ ;น หากผู้ติดเชื ;อเฉลี#ย 5 วนัแตะระดบั 4,000 คน และผู้ เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมีจํานวนมากกวา่ 1,750 คนตอ่วนั โดยในช่วง 2 สปัดาห์ที#ผ่านมา ผู้ตดิเชื ;อโควดิ-19 รายวนัแตะระดบัเกือบ 2,900 คน และผู้ เข้ารักษาตวัใน
โรงพยาบาลแตะระดบั 1,100 คน เพิ#มขึ ;น 30% ในช่วงดงักล่าว 

• (+) นักวเิคราะห์คาดเศรษฐกิจจีนฟื�นต่อเนื,อง การบริโภคเป็นปัจจัยขับเคลื,อนหลัก  บรรดานกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การฟื;นตวัทางเศรษฐกิจ
ของจีนจะยังคงดําเนินต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เมื#อประเมินจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในเดือนต.ค.   ในบทความเรื# อง "China's 
Strengthening Recovery Cements Status as Global Outlier" ซึ#งเผยแพร่โดยบลมูเบร์ิก เมื#อวนัจนัทร์ที#ผ่านมา นกัวเิคราะห์ได้ประเมินการเติบโตของ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และความเชื#อมั#นผู้ บริโภคของจีน ตลอดจนการจ้างงานเดือนต.ค. และคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโดยรวมจะ
ขยายตวัเร็วขึ ;นในช่วงต่อจากนี ;  สํานกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานเมื#อวนัจนัทร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ขยายตวั 6.9% เมื#อ
เทียบเป็นรายปี และเทา่กบัระดบัของเดือนก.ย. ส่วนยอดค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค ซึ#งเป็นตวัชี ;วดัการบริโภคที#สําคญัของจีน ขยายตวั 4.3% ในเดือน
ต.ค. เมื#อเทียบเป็นรายปี  จูเลีย หวงั กรรมการบริหารและนักกลยุทธ์การตลาดระดบัโลกของเจพีมอร์แกน ไพรเวท แบงก์ แสดงความเห็นว่า ภายใน
กลางปีหน้า การบริโภคจะมีบทบาทสําคญัมากยิ#งขึ ;นอีกในการเป็นตวัขบัเคลื#อนการฟื;นตวัของเศรษฐกิจจีนช่วงหลงัจากแพร่ระบาด  รายงานของบลู
มเบร์ิกระบวุา่ จะมีการใช้จ่ายมากขึ ;นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เมื#อพิจารณาจากสญัญาณที#ดีขึ ;นของตลาดแรงงาน โดยอตัราวา่งงานในเขตเมืองลดลง
แตะ 5.3%   ฉาง ซู หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของบลมูเบร์ิก อิโคโนมิกส์ ประจําเอเชีย คาดการณ์วา่ การขยายตวัทางเศรษฐกิจจะยงัคงแข็งแกร่งไปจนถึง
สิ ;นปี และช่วง 2-3 เดือนแรกของปี 2564 

• (-) โพลล์ชี �เศรษฐกิจยูโรโซนอาจเผชิญภาวะถดถอยซํ �าซ้อน  ผลสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์ของภาคเอกชนระบุว่า ยูโรโซนมีแนวโน้มเผชิญภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยซํ ;าซ้อนเป็นครั ;งแรกในรอบเกือบ 1 ทศวรรษ ซึ#งบ่งชี ;ถึงการฟื;นตวัที#อ่อนแอมากขึ ;นในปีหน้า แม้มีคาดการณ์ถึงมาตรการกระตุ้นทาง
การเงินเพิ#มเตมิ 5 แสนล้านยโูร  ในขณะที#ยโุรปส่วนใหญ่เผชิญกบัการพุ่งขึ ;นของยอดผู้ตดิเชื ;อโควดิ-19 นกัคาดการณ์ซึ#งเดือนที#ผ่านมาคาดว่าการฟื;นตวั
จะดําเนินไปอย่างต่อเนื#อง ขณะนี ;คาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตวั 2.5% ในไตรมาสนี ;หลงัขยายตวัที#ระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ 12.6% ในไตรมาส 3  
นั#นเป็นการเปลี#ยนแปลงอย่างมากจากคาดการณ์ถึงการเติบโตรายไตรมาส 3.1% เมื#อเดือนก.ค. และเทียบกับคาดการณ์ที# 2.1% ในผลสํารวจ
ภาคเอกชนเดือนที#ผ่านมา  ในขณะที#มีการล็อคดาวน์ครั ;งใหม่และมาตรการจํากดัในวงกว้างประกอบกบัการติดเชื ;อระลอก 2 ผู้ตอบคําถามกว่า 80% 
หรือ 44 จาก 55 คนกล่าววา่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซํ ;าซ้อนกําลงัเกิดขึ ;นในขณะนี ; 

• (+) เงนิเฟ้ออังกฤษปรับขึ �นมากกว่าคาดเล็กน้อยในต.ค. ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี ;ว่า เงินเฟ้อขององักฤษปรับขึ ;นมากกว่าคาดเล็กน้อย
ในเดือนต.ค. ขณะที#หลายพื ;นที#ของประเทศล็อคดาวน์อีกครั ;งจากโควิด-19  ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ ;น 0.7% เมื#อเทียบรายปี หลงัจากที#ปรับขึ ;น 
0.5% ในเดือนก.ย. การสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์บง่ชี ;ถงึระดบั 0.6% 

• (+/-) บอร์ด กนง.มีมตเิอกฉันท์คงอัตราดอกเบี �ยนโยบาย 0.50% ตามตลาดคาด  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมตเิอกฉันท์ให้คงอตัรา
ดอกเบี ;ยนโยบายที# 0.50% ตอ่ปีตามตลาดคาด เพื#อสนบัสนนุการฟื;นตวัของเศรษฐกิจ เพราะแม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตวัดีกว่าคาด แต่แนวโน้มยงั
ฟื;นตวัช้า   

 

   ที,มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

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.  0.2%** 1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.  0.3%** 1.9% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนต.ค.  72.8%** 71.5% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.  0.7%** 0.3% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที#อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB  90** 85 

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

 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.  0.7%** 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#มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที# 13 พฤศจิกายน 2563  ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


