
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,849 1,834 1,821 

1,879 1,890 1,899 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  3.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ในระหว่างการซื �อขายในตลาดเอเชียราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบแคบ  ก่อนที�จะพุ่งขึ �นแรงหลงันายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลงัสหรัฐให้สมัภาษณ์ในรายการ“ Squawk on the Street” ของ CNBC ว่า  “กระทรวงการคลังและธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)มีอาวุธ(เครื�องมือ)มากเพียงพอที�จะสนับสนุนเศรษฐกิจ
ต่อไป”  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ�มเติมจากการที�นายมนชูินระบวุ่า  “เขาและแกนนําพรรครีพบัลิกนัจะหารือกันเพื�อร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบัใหม่ร่วมกับพรรคเดโม
แครตในช่วงไมกี่�สปัดาห์ข้างหน้า”  ถ้อยแถลงดงักล่าวสร้างความหวงัว่าจะมีเมด็เงินในระบบเศรษฐกิจเพิ�มขึ �นในอนาคต  ซึ�งเป็นปัจจยักระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วยป้องกันความ
เสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน ส่งผลให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ  1,879.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  การปรับตัวขึ �นของราคาทองคํายงัเป็นไปอย่าง
จํากดั  เนื�องจากความคืบหน้าเกี�ยวกบัวคัซีนต้าน COVID-19 ยงัคงบั�นทอนแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื�อง  โดยไฟเซอร์ แถลงในวันศุกร์ว่า ทางบริษัทได้ยื�นเรื�องสํานักงาน
อาหารและยาของสหรัฐ(FDA) เพื�อขออนมุตัิการใช้วคัซีนเป็นกรณีฉกุเฉิน  ขณะที�เมื�อวนัเสาร์ที�ผ่านมา FDA ได้อนมุตัิให้สามารถใช้แอนติบอดีของบริษัท Regeneron เพื�อรักษาผู้ ป่วย COVID-19 
ในกรณีฉกุเฉิน  ซึ�งความคืบหน้าดงักล่าวส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรในทองคําสลับออกมา  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองเพิ�ม +2.92 ตันสู่ระดับ 1,220.17 ตันซึ�งเป็นการกลับมาถือครอง
ทองคําเพิ�มเป็นครั �งแรกในรอบ 2 สปัดาห์  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1879.89 1860.00 1866.20 1870.36 3.21 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1875.52 24.34 43.98 

MA 50 Days 1898.42 24.40 42.03 

MA 200 Days 1796.05 20.41 39.68 

RSI 9 Days 43.58 48.80 67.66 

RSI 14 Days 44.80 48.94 62.20 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,220.17 +2.92 

ishare 17,434.66 -63.63 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9814 -0.3875 -0.2271 

10 วนั 0.9002 -0.0980 0.2749 

20 วนั 0.7098 -0.4518 0.1338 

50 วนั 0.8586 -0.3973 0.4414 

100 วนั 0.8879 0.1792 0.7649 

200 วนั 0.9339 0.3831 0.8882 

 

 

23 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสัน โดยเข้าซื อ
ในบริเวณ 1,860-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุน
หากหลุด 1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์) พิจารณาขายเพื0อหวัง
ทาํกําไรช่วงสั นหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,879-1,890 ดอลลาร์
ต่อออนซ์   

 

หลงัจากราคาทองคําทดสอบแนวรับโซน 1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของวนัก่อนหน้า)หากสามารถยืนได้จงึเกิด
แรงซื �อพยงุราคาไว้  หลายครั �งที�ราคาอ่อนตวัลงเข้าใกล้โซน 1,851-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์จะมีการดีดตวัขึ �น อย่างไรก็
ตามหากการปรับตวัขึ �นราคาไมผ่่านโซนแนวต้านระยะสั �นอยูท่ี� 1,879-1,890 ประเมินวา่เป็นการแกวง่ตวัในกรอบเดิม  
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 219.75 จุด วติกยอดโควดิพุ่ง-ล็อกดาวน์ฉุดเศรษฐกิจ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (20 พ.ย.) เนื�องจากนกั
ลงทุนขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกับจํานวนผู้ ติดเชื �อโควิด-19 ที�เพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องในสหรัฐ, การล็อกดาวน์เพื�อควบคุมโรคระบาด, 
ระยะเวลาที�ยาวนานในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด และความคืบหน้าของการออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดัชนีเฉลี�ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,263.48 จุด ลดลง 219.75 จุด หรือ -0.75%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,557.54 จุด ลดลง 24.33 จุด หรือ -0.68% และดชันี 
Nasdaq ปิดที� 11,854.97 จดุ ลดลง 49.74 จดุ หรือ -0.42% 

• (+) "มนูชิน" เผยรีพับลิกัน-เดโมแครตเตรียมหารือออกมาตรการกระตุ้นศก.ฉบับใหม่  นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า เขาและแกน
นําพรรครีพับลิกนัจะร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบัใหม่ร่วมกับพรรคเดโมแครตในช่วงไม่กี�สัปดาห์ข้างหน้า  นายมนชิูนกล่าวว่า มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจดงักล่าวจะมีวงเงินไม่สูงมาก และจะให้ความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงต่อธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ�ง
ได้แก่ ธุรกิจการเดินทาง ร้านอาหาร และภาคบริการ  นายมนูชินกล่าวว่า เขาจะหารือกับแกนนําพรรครีพับลิกันในวนันี � และหวงัว่านางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และแกนนําพรรคเดโมแครตจะแสดงทา่ทีประนีประนอมมากขึ �น 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย เหตุนลท.ซื อสกุลเงินปลอดภัย    ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นเล็กน้อยในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � 
(20 พ.ย.) ขณะที�นกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั เนื�องจากวติกเกี�ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากยอดติดเชื �อโควิด-19 ที�พุ่งขึ �นทั�วโลก  
ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวัดความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.10% สู่ระดบั 92.3926 เมื�อคืนนี �  
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเยนที�ระดบั 103.82 เยน จากระดบั 103.80 เยน, แข็งค่าเมื�อเทียบฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9115 ฟรังก์ จากระดบั 0.9105 
ฟรังก์ และแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3094 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3065 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1857 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1875 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่แตะที�ระดบั 1.3278 ดอลลาร์  

• (-) ผู้เชี0ยวชาญชี  "บิตคอยน์" มีแนวโน้มขึ นมาแทนที0 "ทอง"  นายริค ไรเดอร์ หวัหน้าเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี �ของแบล็คร็อค ซึ�งเป็นบริษัท
บริหารสินทรัพย์ใหญ่ที�สดุในโลก กล่าววา่ ในอนาคต บิตคอยน์จะสามารถขึ �นมาทดแทนตําแหน่งของทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  "ผมคิดว่าสกุลเงินค
ริปโตจะยังคงอยู่ต่อไป ผมคิดว่ามนัเป็นสินทรัพย์ที�คงทน โดยบิตคอยน์เป็นเครื�องมือที�คงทนซึ�งจะสามารถขึ �นมาแทนที�ทอง เพราะบิตคอยน์สามารถทํา
หน้าที�ได้มากกวา่ทอง" นายไรเดอร์กล่าวในวนันี � ขณะที�บติคอยน์พุ่งขึ �นเหนือระดบั 18,700 ดอลลาร์ ทําสถิตสิงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี 

• (-) นักลงทุนแห่ซื อหุ้น,เทขายทองสัปดาห์ที0แล้วหลังมีข่าวดีวัคซีนโควิด  แบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) ออกรายงานระบุว่า นักลงทุนได้แห่เข้าซื �อ
สินทรัพย์เสี�ยงในสปัดาห์ที�แล้ว โดยมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทนุที�ลงทนุในหุ้นถึง 2.7 หมื�นล้านดอลลาร์ ขานรับความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนโควิด-19 โดย
มีคําสั�งซื �อในหุ้นกลุ่มธนาคาร นํ �ามนั ท่องเที�ยวและสนัทนาการ ซึ�งได้ร่วงลงก่อนหน้านี �  BofA เปิดเผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที�ผ่านมา มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่
ตลาดหุ้นทั�วโลกมากเป็นประวตักิารณ์ถงึ 7.14 หมื�นล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นเม็ดเงินที�เข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐ และตลาดเกิดใหม่  ส่วนเม็ดเงินที�ไหลเข้า
สู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีจํานวน 2.4 พนัล้านดอลลาร์ในสปัดาห์ที�แล้ว  หุ้นกลุ่ม value stock ได้พุ่งขึ �นนบัตั �งแต่ที�บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ประกาศความคืบหน้าใน
การพฒันาวคัซีนโควิด-19 ในช่วงต้นเดือนนี �  ทั �งนี � หุ้น value stock เป็นหุ้นกลุ่มที�มีการซื �อขายตํ�ากว่ามูลค่าที�แท้จริง และจะปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจ 
ส่วนหุ้น growth stock เป็นหุ้นกลุ่มที�ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตวัมากกว่าอตัราเฉลี�ยในตลาด เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  BofA คาดการณ์ว่า ปี 
2564 จะเป็น "ปีแห่งวคัซีน" ซึ�งจะส่งผลให้หุ้น value stock ปรับตวัโดดเด่นกว่าหุ้น growth stock ส่วนตลาดเกิดใหม่ปรับตวัดีกว่าดชันี S&P 500 และหุ้น
กลุ่มมลูคา่ตลาดตํ�าปรับตวัดีกวา่หุ้นกลุ่มมลูคา่ตลาดสงู  BofA ยงัเปิดเผยวา่ การที�นกัลงทนุหนัมาเปิดรับความเสี�ยงในสปัดาห์ที�แล้ว ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหล
ออกจากกองทุนที�ลงทุนในทองถึง 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ�งเป็นตวัเลขที�สูงเป็นประวตัิการณ์ แม้ว่าราคาทองมีแนวโน้มทําสถิติปรับตวัขึ �นในปีนี �มากที�สุด
นบัตั �งแตปี่ 2553 

• (+/-) "มนูชิน" ยันรัฐบาลไม่ต่ออายุโครงการเงินกู้ของเฟดไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง  นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า การที�
กระทรวงการคลังสหรัฐตดัสินใจไม่ต่ออายุโครงการเงินกู้ ของเฟดสําหรับการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ถือเป็นเรื�องใหญ่ 
เนื�องจากรัฐบาลยงัคงมีเงินทนุอีกมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  "นี�เป็นเรื�องง่ายๆ ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง และสอดคล้องกบักฎหมาย โดยเรากําลงัทํา
ตามเจตนารมณ์ของสภาคองเกรส" นายมนชิูนกล่าว  นายมนชิูนยงัเปิดเผยวา่ รัฐบาลยงัคงมีเงินทนุ 8 แสนล้านดอลลาร์ที�สามารถใช้ได้ หากมีความจําเป็น   
                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที� 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.0 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.1 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.2 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   42.2 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   50.5 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   43.2 51.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   52.5 53.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   55.8 56.9 

วนัองัคารที� 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั �งสดุท้าย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.2% 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo   90.5 92.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   - 5.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   98.3 100.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   - 29 

วนัพธุที� 25 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งที� 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   733K 742K 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค.   - 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.1% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5% 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 0.8M 

วนัพฤหสับดีที� 26 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)     

 ทั �งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจ้า)   - - 

วนัศกุร์ที� 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที�สําคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 20  พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


