
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,861 1,849 1,834 

1,885 1,899 1,912 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลงอีก 10.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคํายงัคงได้รับแรงกดดนัจากความคืบหน้าเกี'ยวกบัการพฒันาวคัซียต้าน COVID-19 อยา่งต่อเนื'อง  ล่าสดุวาน

นี �  บริษัท Pfizerของสหรัฐ และ BioNTech ของเยอรมนี แถลงวานนี �ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขั �นสดุท้ายบง่ชี �ว่า วคัซีนต้านCOVID-19 มีประสิทธิภาพ 95% และทางบริษัทจะยื'นขออนมุตัิการ

ใช้วคัซีนในกรณีฉกุเฉิน (emergency use authorization -EUA) ต่อ FDA ของสหรัฐในอีกไมกี่'วนั  ทางด้านนาย Ugur Sahin ประธานเจ้าหน้าที'บริหารของ BioNTech คาดว่า FDA ของสหรัฐอาจ

อนมุตัิการใช้วคัซีนในกรณีฉกุเฉินได้ในช่วงกลางเดือนธ.ค. ส่วนสหภาพยโุรป(EU)อาจอนุมตัิในครึ'งหลังของเดือนธ.ค. และจะเริ'มจัดส่งก่อนคริสต์มาสหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  สถานการณ์

ดงักล่าวกระตุ้นแรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  จนกระทั'งราคาทองคําปรับตวัลงแรงแตะระดบัตํ'าสดุบริเวณ 1,862.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  มีแรงซื �อ Buy the dip สลับเข้า

มาหนนุราคาทองคําเป็นระยะ  ประกอบสกลุเงินดอลลาร์อ่อนค่าเป็นวนัที' 5 ติดต่อกนั  จนแตะระดบัตํ'าสดุรอบกว่า 1 สปัดาห์ จากความวิตกเกี'ยวกบัการพุ่งขึ �นของยอดผู้ติดCOVID-19 ซึ'งส่งผล

ให้หลายรัฐเพิ'มมาตรการจํากดัทางเศรษฐกิจที'เข้มงวดขึ �นจึงเป็นอีกปัจจยัที'ช่วยพยงุราคาทองคําเอาไว้  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -7.30 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีภาค

การผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์, ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก CB และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1884.85 1862.92 1879.58 1870.30 -10.96 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1883.51 24.50 43.16 

MA 50 Days 1901.60 24.52 41.82 

MA 200 Days 1793.26 20.35 39.78 

RSI 9 Days 41.39 47.58 61.91 

RSI 14 Days 43.65 48.45 58.38 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,219.00 -7.30 

ishare 17,579.27 -43.39 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9323 -0.6640 -0.3411 

10 วนั 0.9731 -0.8678 0.3633 

20 วนั 0.7226 -0.3443 0.2520 

50 วนั 0.8802 -0.4127 0.5512 

100 วนั 0.9028 0.2123 0.8095 

200 วนั 0.9295 0.3476 0.8910 

 

 

19 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 ความแข็งแกร่งของราคาทองคําและแรงซื �อ
น้อย ระยะสั �นราคาเคลื�อนไหวในกรอบ แนะนํารอจังหวะ
การอ่อนตัวลงของราคาค่อยเข้าซื �อ หรือ หากราคาทองคํา
ไม่สามารถยืน 1,883-1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่ง
ทองคาํออกขายเพื�อทาํกาํไรบางส่วน 

 

หากราคาทองคําพยายามสร้างฐานและพยายามทรงตวัได้ หรือ หากราคายืนเหนือโซน 1,870 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจ
ทําให้เห็นการดีดตวัขึ �นเพื'อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,890-1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่สามารถขึ �นไป
ยืนเหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื'อสร้างฐานราคาอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 344.93 จุด วิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจทรุด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดเมื'อคืนนี � (18 พ.ย.) เนื'องจาก
นกัลงทนุวติกกงัวลเกี'ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจที'เกิดจากการใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ โดยล่าสุด
นครนิวยอร์กซิตี �ประกาศปิดโรงเรียนรัฐบาลทกุแห่งหลงัจํานวนผู้ติดเชื �อเพิ'มขึ �นอย่างต่อเนื'อง ซึ'งความกงัวลในเรื'องดงักล่าวได้บดบงัปัจจยับวกจากข่าว
ความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์  ดชันีเฉลี'ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที' 29,438.42 จุด ลดลง 344.93 จุด หรือ -1.16% ขณะที'
ดชันี S&P500 ปิดที' 3,567.79 จดุ ลดลง 41.74 จดุ หรือ -1.16% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที' 11,801.60 จดุ ลดลง 97.74 จดุ หรือ -0.82% 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสกุลเงินปลอดภัยหลังวัคซีนโควิดคืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื'อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที'ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื'อคืนนี � (18 พ.ย.) โดยได้รับแรงกดดนัจากการที'นักลงทุนพากันเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังมีการเปิดเผย
ความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์  ดชันีดอลลาร์ ซึ'งเป็นดชันีวดัความเคลื'อนไหวของดอลลาร์เมื'อเทียบกบัสกุลเงิน
หลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.11% สู่ระดบั 92.3153 เมื'อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื'อเทียบกบัเงินเยน ที'ระดบั 103.81 เยน จากระดบั 104.20 
เยน และอ่อนค่าเมื'อเทียบกับฟรังก์สวิส ที'ระดบั 0.9102 ฟรังก์ จากระดบั 0.9105 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื'อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที'ระดบั 1.3047 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3084 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรทรงตวัเมื'อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที'ระดบั 1.1864 ดอลลาร์ ขณะที'
เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที'ระดบั 1.3280 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3258 ดอลลาร์  

• (-) คาดบุคลากรทางการแพทย์สหรัฐได้วัคซีนโควดิเดือนหน้า หลังคืบหน้าในการผลิต  มีการคาดการณ์กนัว่าบุคลากรทางการแพทย์ของสหรัฐจะ
ได้รับการฉีดวคัซีนต้านโควดิ-19 เป็นครั �งแรกในเดือนหน้า หลงัมีการเปิดเผยความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และ
โมเดอร์นา อิงค์  ความสําเร็จในการพฒันาวคัซีนต้านโควิด-19 ซึ'งใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี ถือว่าเป็นสถิติเร็วที'สุดเป็นประวตัิการณ์ เมื'อเทียบกบักระบวนการ
ผลิตวคัซีนทั'วไปที'มกัใช้เวลาราว 10 ปี โดยการพฒันาวคัซีนที'เร็วที'สดุก่อนหน้านี �เป็นวคัซีนป้องกนัไวรัสคางทมูที'ต้องใช้เวลานานกวา่ 4 ปี 

• (-) การจัดส่งวัคซีน"Pfizer"-"BioNTech"อาจเริ�มก่อนคริสต์มาส  บริษัท Pfizer Inc และ BioNTech ซึ'งเป็นผู้ผลิตยาระบุเมื'อวานนี �ว่า บริษัททั �ง 2 อาจ
ได้รับอนมุตัิการใช้วคัซีนโควิด-19 ฉุกเฉินจากสหรัฐและยุโรปในเดือนหน้า หลงัผลการทดลองสุดท้ายแสดงว่า วคัซีนมีอตัราความสําเร็จ 95% และไม่มี
ผลข้างเคียงร้ายแรง  พบวา่ประสิทธิภาพของวคัซีนมีความสอดคล้องกนัในประชาชนช่วงอายุและชาติพนัธ์ต่างๆ ซึ'งเป็นสญัญาณเชิงบวกเมื'อพิจารณาถึง
ประเด็นที'ว่า โรคดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและคนบางกลุ่ม เช่น คนผิวดํา เป็นส่วนใหญ่  นายอุกูร์ ซาฮิน ผู้ ร่วมก่อตั �งและประธานบริหารบริษัท 
BioNTech ระบวุา่ องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) อาจอนมุตักิารใช้วคัซีนฉกุเฉินภายในกลางเดือนธ.ค. สหภาพยุโรปอาจอนมุตัิในครึ'งหลงัของเดือน
ธ.ค.  เขากล่าวว่า "หากทกุอย่างเป็นไปด้วยดี ผมคิดว่าเราจะได้รับการอนมุตัิในครึ'งหลงัของเดือนธ.ค.และจะเริ'มจดัส่งก่อนคริสต์มาส แต่จะเกิดขึ �นก็
ตอ่เมื'อทกุอย่างเป็นไปในเชิงบวกเทา่นั �น" 

• (-) "ไฟเซอร์" เผยผลทดลองขั �นสุดท้ายชี �วัคซีนต้านโควดิมีประสิทธิภาพ 95%  ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ'งเป็นบริษัทยาใหญ่ที'สดุของสหรัฐ และ BioNTech ซึ'ง
เป็นบริษัทยาของเยอรมนี แถลงในวันนี �ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั �นสุดท้ายบ่งชี �ว่า วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ'งทั �งสองบริษัทพัฒนาร่วมกัน มี
ประสิทธิภาพ 95% ในการป้องกนัไวรัสโควดิ-19  ไฟเซอร์ระบวุา่ ผลการทดลองบ่งชี �ว่า วคัซีน BNT162b2 มีประสิทธิภาพอย่างมากในการป้องกนัไวรัสโค
วดิ-19 หลงัการฉีดวคัซีนเข็มแรกเป็นเวลา 28 วนั โดยพบว่าวคัซีนมีประสิทธิภาพในอาสาสมคัรทกุกลุ่ม แม้อยู่ในวยั เชื �อชาติ และชาติพนัธุ์ที'แตกต่างกนั 
โดยมีผลข้างเคียงในระดบัตํ'า  นอกจากนี � ผลการทดลองในกลุ่มผู้สงูอาย ุซึ'งเป็นกลุ่มเสี'ยงสงูตอ่โรคโควดิ-19 พบวา่ มีประสิทธิภาพมากกว่า 94%  ไฟเซอร์
เปิดเผยวา่ ทางบริษัทจะยื'นขออนมุตักิารใช้วคัซีนดงักล่าวตอ่สํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในอีกไม่กี'วนั ขณะที'บริษัทคาดว่าจะผลิตวคัซีนจํานวน 
50 ล้านโดสในปีนี � และ 1,300 ล้านโดสในปีหน้า 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเริ�มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ'มต้นสร้างบ้านเพิ'มขึ �น 4.9% ในเดือน
ต.ค. สู่ระดบั 1.530 ล้านยูนิต จากระดบั 1.459 ล้านยูนิตในเดือนก.ย.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าตวัเลขการเริ'มต้นสร้างบ้านเพิ'มขึ �นสู่ระดบั 
1.460 ล้านยนิูตในเดือนต.ค. 

• (-) สหรัฐเผยจาํนวนผู้ขอสินเชื�อเพื�อซื �อที�อยู่อาศัยเพิ�มขึ �นสัปดาห์ที�แล้ว  สมาคมนายธนาคารเพื'อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จํานวนผู้
ยื'นขอสินเชื'อเพื'อการซื �อที'อยู่อาศยัเพิ'มขึ �น 4% ในสปัดาห์ที'แล้ว และเพิ'มขึ �น 26% เมื'อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที'แล้ว 

                          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.   0.2%** 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.   1.55M** 1.55M 

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ'มสร้างบ้านเดือนต.ค.   1.53M** 1.42M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   0.8M** 4.3M 

วนัพฤหสับดีที' 19 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   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 

 
 

 


