
  

                    ใน ร ะยะสั	น ห าก ร าค าไม่สาม าร ถท ะลุแ น วต้าน โซ น 
1,877 ดอลลารต์่อออนซไ์ปได้ อาจย่อตัวลงไปเพ ื(อสะสมกําลังบร ิเวณ
แนวรับ 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได้ราคาจะยังคงเคลื(อนไหวใน
กรอบ แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวร ับดังกล่าว จะเห ็นแรง
ขายออกมาเพ ิ(มข ึ	น ซ ึ(งจะทาํให้แนวโน้มราคาทองคาํเป็นลบเพ ิ(มข ึ	น 

19 พฤศจกิายน 2563 

สรุป นกัลงทนุเปิดรบัความเสี�ยง (Risk On) เพิ�มขึ "น สะทอ้นไดจ้ากดชันีตลาดหุน้ทั�วโลกที�ทรงตวัในระดบัสงู ขานรบัข่าวดีเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนที�เขา้มาอย่าง
ตอ่เนื�อง นอกเหนือจากรายงานผลการทดลองวคัซีนที�มีประสิทธิภาพจากทั"ง “ไฟเซอร”์รว่มกบั“ไบโอเอ็นเทค” และจากโมเดอรน่์าแลว้ สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า 
นายจา้ว ลี�เจียน โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศของจีน เปิดเผยวา่ ขณะนี"จีนมีวคัซีนป้องกนัไวรสัโควดิ-19 จาํนวน 5 ตวัที�อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะ
ที� 3 ในตา่งประเทศ  และเขากล่าวเสรมิวา่ จีนไดด้าํเนินความร่วมมือดา้นวคัซีนระหว่างประเทศอย่างแข็งขนัผ่านแนวทางพหภุาคีและทวภิาคี และรกัษาไวซ้ึ�งการ
สื�อสารและความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัองคก์รระหว่างประเทศ อาทิ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) องคก์รพันธมิตรเพื�อวคัซีน (GAVI) และกลุ่มพนัธมิตรความ
ร่วมมือดา้นนวตักรรมเพื�อรบัมือโรคระบาด (CEPI)  ส่งผลใหน้ักลงทุนชะลอการสะสมทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยเพิ�มเติม ในระยะสั"นหากราคายังไม่
สามารถผ่านแนวตา้นโซน 1,877 ดอลลารต์่อออนซไ์ปไดย้ังคงตอ้งระมัดระวงัแรงขายออกมา ซึ�งนักลงทุนอาจแบ่งทองคาํออกขายบางส่วน ซึ�งหากราคาไม่
สามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกร่งยังมีโอกาสที�ราคาทองคาํจะอ่อนตวัลงเพื�อสรา้งฐาน ซึ�งนักลงทนุสามารถรอเขา้ซื "อเมื�อราคามีการย่อตวัลง โดยประเมินแนวรบั
บรเิวณ 1,849 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื�อขายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวัขึ "น 
 

ตารางท ี( 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/11/2563 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,872.30 1,855.75 -16.55  -0.88% 

Spot Silver ($) 24.33 23.82 -0.51  -2.08% 

เงนิบาท (฿/$) 30.29 30.40 0.11  0.36% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,000 26,800 -200  -0.74% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.34 44.46 0.12  0.27% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.59 41.76 0.17  0.41% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1850 1.1825 -0.0025  -0.21% 

ที(มา : Bisnews 

ท ี(มา : Bisnews 
 

 1,849  1,834  1,821 

 1,877  1,885  1,899 

 



 

 

 (+) แพทยส์หร ัฐหวั(นวันขอบคุณพระเจ้าอาจเป็นช่วงการแพร่เช ื	อโควดิ-19 คร ั	งใหญ่ แพทยห์ญิงลอรา ฟอรแ์มน หวัหนา้แผนกแพทยฉ์ุกเฉินของ
โรงพยาบาลเคนทใ์นโรดไอรแ์ลนดร์ะบุวา่ เจา้หนา้ที�ดา้นการดแูลสขุภาพ "กงัวลจรงิๆ" เกี�ยวกบัวนัขอบคณุพระเจา้ และนั�นอาจเป็น "กิจกรรมที�ทาํใหเ้กิด 
superspreader ครั"งใหญ่ (ผูต้ิดเชื "อเพียงรายเดียวที�แพรก่ระจายเชื"อในวงกวา้ง)" หน่วยงานสาธารณสุขของรฐัโรดไอรแ์ลนดร์ะบุวา่ อตัราการติดเชื "อใน
โรดไอรแ์ลนดข์ณะนี"อยู่ที� 5.9%  เธอกล่าวว่า "ผูป่้วยโควดิ-19 ของเราเพิ�มขึ "นรวดเรว็อย่างยิ�ง ขณะนี"เราวางแผนใชร้ถบรรทกุแช่แข็งเป็นพื"นที�เก็บศพดา้น
นอกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของเรา" 

 (-)  วัคซ ีน โควิด -19 ฝีมือ จีน อ ยู่ร ะห ว่างท ดลอ งระยะ 3 ใน ต่างป ร ะเท ศ สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายจ้าว ลี� เจียน โฆษกกระทรวงการ
ตา่งประเทศของจีน เปิดเผยว่า ขณะนี"จีนมีวคัซีนป้องกนัไวรสัโควดิ-19 จาํนวน 5 ตวัที�อยู่ระหวา่งการทดลองทางคลินิกระยะที� 3 ในต่างประเทศ โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า นบัตั"งแต่โรคโควิด-19 เริ�มอุบตัิขึ "นในประเทศ รฐับาลจีนไดป้รบัใชแ้นวทางดา้นเทคโนโลยี 5 ประการในการพฒันา
วคัซีนตา้นโรคโควดิ-19 ซึ�งไดแ้ก่ วคัซีนชนิดเชื"อตาย วคัซีนแบบโปรตีนลูกผสม วคัซีนที�ใชอ้ะดิโนไวรสัเป็นตวันาํพา วคัซีนที�ใชเ้ชื "อไขห้วดัใหญ่ซึ�งมีฤทธิa

อ่อนแอเป็นตวันาํพา และวคัซีนกรดนิวคลีอิก โดยจีนกาํลังดาํเนินการวิจยัและพัฒนาอย่างเป็นระเบียบขั"นตอน ปัจจุบนัจีนมีวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 
จาํนวน 5 ตวั ที�กาํลงัอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที� 3 ในสหรฐั อาหรบัเอมิเรตส ์บราซิล ปากีสถาน และเปรู และวคัซีนตวัอื�นๆ อีกจาํนวนหนึ�ง
ที�อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที� 1 และ 2 นายจา้วกล่าวเสริมว่า จีนไดด้าํเนินความร่วมมือดา้นวัคซีนระหว่างประเทศอย่างแข็งขันผ่าน
แนวทางพหุภาคีและทวิภาคี และรกัษาไวซ้ึ�งการสื�อสารและความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกับองคก์รระหว่างประเทศ อาทิ องคก์ารอนามัยโลก (WHO) 
องคก์รพนัธมิตรเพื�อวคัซีน (GAVI) และกลุ่มพนัธมิตรความรว่มมือดา้นนวตักรรมเพื�อรบัมือโรคระบาด (CEPI) 

 (-) สี จ ิ	นผิง ประกาศลดภาษีสินค้าน ําเข ้า พร ้อมให้ค ํามั(นเปิดตลาดการค้าเสร ี สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่าประธานาธิบดีสี จิ "นผิง ของจีน ได้
ประกาศลดอตัราภาษีสินคา้นาํเขา้ และขยายการนาํเขา้สินคา้ และ การบริการคณุภาพสูงจากต่างประเทศ พรอ้มใหค้าํมั�นที�จะผลกัดนัการปฎิรูปและ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปิดตลาดการคา้เสรีโดยใชก้ารนวตักรรมเป็นแรงขับเคลื�อน ประธานาธิบดีสี จิ "นผิง กล่าวว่ารูปแบบการ
พัฒนาใหม่ของจีนจะไม่ใช่การหมุนเวียนในแบบประเทศปิด แต่จะส่งเสริมการหมุนเวียนแบบคู่ หรือการสนับสนุนการหมุนเวียนในประเทศ และ
ต่างประเทศควบคู่กนั ซึ�งกลยุทธ์การหมนุเวียนแบบคู่แสดงใหถ้ึงการพฒันาในระยะต่อไป ซึ�งจีนมีความเชื�อมั�นว่าจะบรรลุเป้าหมายการสรา้งสงัคมที�
เจรญิรุ่งเรืองในทั�วทกุภาคส่วน รวมถึงบรรลุเปา้หมายการแกปั้ญหาความยากจนภายในประเทศ ทั"งนี "ประธานาธิบดีสี จิ "นผิง เตรียมเขา้ร่วมการประชุม
เอเปคที�ประเทศมาเลเซียจะเป็นเจา้ภาพ ในสปัดาหนี์" เช่นเดียวกบัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัฯก็จะเขา้ร่วมการประชมุผ่านทาง วิดีโอ คอน
เฟอเรนซ ์ในครั"งนี "เช่นเดียวกนั ซึ�งเป็นครั"งแรกในรอบ 3 ปีที�ผูน้าํสหรฐัฯ เขา้รว่มการประชมุเอเปค หลงัจากที�เขา้รว่มประชมุครั"งล่าสดุเมื�อปี 2560 

 (+/-) วจิารณย์ับ! 'ผู้ว่าฯแคลิฟอรเ์นีย' ร ่วมวงปารต์ ี	แม้โควดิพ ุ่ง  นายแกวนิ นิวซมั ผูว้่าการรฐัแคลิฟอรเ์นีย กาํลงัถกูวจิารณอ์ย่างหนกัหลงัจากที�เขา
ไดไ้ปงานเลี "ยงวนัเกิดเพื�อนที�รา้นอาหารหรูแหง่หนึ�งในซานฟรานซิสโก โดยเขาไดแ้สดงความเสียใจตอ่เหตกุารณที์�เกิดขึ "นและยอมรบัวา่เขาทาํพลาดเอง 
นายแกวินอา้งว่า งานเลี "ยงอาหารคํ�าดงักล่าวอยู่นอกอาคาร ไม่ไดอ้ยู่ในสถานที�ปิด ขดักบัภาพถ่ายที�สื�อนาํมาเผยแพร ่ซึ�งในรูปมีนายแกวินและภรรยา
นั�งอยู่บนโต๊ะใหญ่ โดยโต๊ะนั"นมี 12 คนและตั"งอยู่ในหอ้งที�มีกาํแพงปิด 3 ดา้น นอกจากนี" เขายงัไม่สวมหนา้กากดว้ย คาํใหก้ารที�ไม่ตรงกบัภาพถ่ายนั"น
ส่งผลกระทบอย่างหนกัตอ่ความน่าเชื�อถือของผูว้า่การรฐัแคลิฟอรเ์นีย เพราะตวัเขาเองไดข้อใหช้าวแคลิฟอรเ์นียอยู่แตใ่นบา้นและงดพบปะเพื�อนฝงูและ
ญาตพีิ�นอ้งนอกบา้น ในช่วงเวลาที�โรคโควดิ-19 ยงัแพรร่ะบาดไม่หยดุ 

 (+/-) ดอลลารท์รงตวัขณะยงัวิตกโควิด-19  ดอลลารท์รงตวัหลงัร่วงลง 5 วนั ขณะที�ทศันะบวกระยะยาวของนกัลงทนุถูกหกัลา้งโดยความวิตกเกี�ยวกบั
ยอดผูต้ิดเชื "อโควิด-19 ที�เพิ�มขึ "นและความเสี�ยงต่อการฟื"นตวัทางเศรษฐกิจที�เปราะบางทั�วโลก  แรงบวกเล็กนอ้ยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินส่วนใหญ่หนุน
ดอลลารข์ึ "นจากระดบัต ํ�าสุดรอบ 8 วนัของเมื�อวานนี" เมื�อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงิน แต่ดอลลารย์งัคงอยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสุดของเดือนนี"ที� 92.129 ดอลลาร์
เผชิญแรงตา้น โดยมีแรงซื "อสินทรพัยป์ลอดภัยซึ�งหนุนดอลลาร ์ขณะที�คาดการณ์ครั"งใหม่ถึงการผ่อนคลายทางการเงินเพื�อหนุนเศรษฐกิจบั�นทอน
ดอลลาร ์ ความวิตกไดผ้ลักดนัเยนขึ "นราว 0.8% ในสัปดาหนี์" โดยเยนฟื"นตวัเกือบ 75% จากการร่วงลงอย่างหนักเมื�อสัปดาหที์�แลว้เมื�อบริษัท Pfizer 
ประกาศวคัซีนโควดิ-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.   0.2%** 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.   0.7%** 0.5% 

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

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนต.ค.   1.55M** 1.55M 

 20.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนต.ค.   1.53M** 1.42M 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ"ามนัรายสปัดาห ์   0.8M** 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 ้

 
 

 


