
 

 

 

 

   

1,821  1,805  1,789 

 1,847  1,863  1,876 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้รว่งทาํ New Low บรเิวณ 1,820.40 ถือเป็นระดบัตํ&าสดุรอบ 4 เดือน ทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัเผชิญแรงขายตอ่เนื&องจากวานนี7  ขณะที&
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรบัตัวขึ 7นตามทิศทางตลาดหุ้นสหรฐัเมื&อคืนที&ผ่านมา ขานรบั Oxford–AstraZeneca ไดเ้ผยผลการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มี
ประสิทธิภาพมากถึง 90% ซึ&งเพิ&มขึ 7นมากกวา่ผลการวิเคราะหเ์บื 7องตน้ที&เผยว่าวคัซีนมีประสิทธิภาพการทดลองเฉลี&ยอยู่ที& 70% บวกรวมกับการเปิดเผยดชันี PMI รวมภาค
ผลิต-บรกิารสหรฐัพุง่สงูสดุรอบกวา่ 5 ปีในเดือนพ.ย.  นอกจากนี7 ตลาดหุน้ทั&วโลกตอบรบัเชิงบวก หลงันายโดนลัด ์ทรมัป์ อดีตประธานาธิบดีสหรฐั เริ&มกระบวนการถ่ายโอน
อาํนาจประธานาธิบดีให ้นายโจ ไบเดน  อีกทั7ง รายงานข่าวระบุว่า นายโจ ไบเดน ว่าที&ประธานาธิบดีสหรฐั มีแผนที&จะเสนอชื&อนางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ใหด้าํรงตาํแหน่งรฐัมนตรีคลงัคนใหม่ เนื&องจากนักลงทุนในตลาดเชื&อมั&นว่า เยลเลนจะมุ่งเป้าไปที&การเรง่ออกมาตรการทางการคลงัเพื&อฟื7นเศรษฐกิจ 
สาํหรบัวนันี 7แนะนาํติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั อาทิ ราคาบา้นเดือนก.ย.จากเอสแอนดพี์/เคส-ชิลเลอร ์และความเชื&อมั&นผูบ้รโิภคเดือนพ.ย.จาก Conference 
Board และติดตามข่าวสารตา่งๆอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํวนันี 7ยงัไมห่ยดุการสรา้งระดบัตํ&าสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้ แต่หากการออ่นตวั
ลงค่อนขา้งจาํกดัแสดงถึงแรงเขา้ซื 7อในระยะสั7นเพิ&มขึ 7น  ประเมินแนวตา้นระยะสั7นนั7นอยูใ่นบรเิวณ 1,840-1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่ผ่านราคายงัคงมีโอกาสที&
ออ่นตวัลงจะทดสอบแนวรบับรเิวณ 1,821-1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์  แนะนาํเนน้การลงทนุระยะสั7นโดยแบ่งขายหากราคาไม่สามารถผ่านโซน 1,840-1,847 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ ทั7งนี 7อาจทยอยแบง่ซื 7อคืนทาํกาํไรหากราคาทองคาํไมห่ลดุแนวรบั 1,821-1,805 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

        เน้นการซ ื�อขายเก็งก ําไรระยะสั�น  แบ่งขายใน
บร ิเวณ 1,840-1,847 ดอลลารต์่อออนซ  ์(ตัดขาดทุนหากยืน 
1,863 ดอลลาร ์ต่อออนซ )์ พ ิจารณาซ ื�อคืน เพ ื5อท ําก ําไรช่วง
สั�นหากไม่หลุดแนวรับ 1,821-1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์   

24 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

24/11/2563  11.43  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,837.50 1,824.76 -12.74  -0.69% 

Spot Silver ($) 23.59 23.39 -0.20  -0.86% 

เงนิบาท (฿/$) 30.33 30.38 0.05  0.15% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,300 -550  -2.05% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 46.06 46.45 0.39  0.85% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.83 43.45 0.62  1.45% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1838 1.1844 0.0006  0.05% 

ที5มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ปธ.เฟดชิคาโกคาดเฟดจะไม่ข ึ �นดอกเบี�ยถึงปลายปี 2023 หร ือปี  2024 เมื&อวานนี7นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั 

(เฟด) สาขาชิคาโกระบวุ่า ยงัคงมี "หนทางอีกค่อนขา้งยาวไกล" ที&สหรฐัจะฟื7นตวัจากวิกฤตการณโ์ควิด-19 และเสรมิว่า เขาคาดว่าเฟดอาจจะคง

อตัราดอกเบี 7ยที&ระดบัใกล ้0% ในปัจจบุนั โดยอาจจะถงึปี 2024 นายอีแวนสร์ะบวุ่า "หากเศรษฐกิจปรบัขึ 7นในปีหนา้และเราควบคมุโควิด-19 ได้

และวคัซนีมีประสิทธิภาพอย่างยิ&งและจดัส่งอย่างรวดเรว็และทั&วถงึ เราจะอยู่ในสถานการณที์&ดีขึ 7นอย่างมาก"  แต่นั&นไม่ไดห้มายความว่า เฟดจะ

ลดการดาํเนินการดา้นนโยบายการเงิน 

 (+)  นิวยอรก์คาดผู้ป่วยโควิดเพ ิ5มกว่าเท ่าตัวใน 3 สัปดาห  ์นายแอนดรูว ์คัวโม ผูว่้าการรฐันิวยอรก์ เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอรว่์า จาํนวน

ผูป่้วยโรคโควิด-19 ที&เขา้รบัการรกัษาตามโรงพยาบาลในรฐันิวยอรก์นั7น อาจเพิ&มขึ 7นกว่าเท่าตวัจนแตะหลกั 6,000 คนใน 3 สปัดาหเ์มื&อประเมิน

จากแนวโนม้ปัจจบุนั แมไ้ม่รวมยอดที&คาดว่าจะทะยานขึ 7นในช่วงวนัขอบคณุพระเจา้ ผูว่้าการรฐันิวยอรก์ ระบวุ่า "วนัขอบคณุพระเจา้ปีนี 7ที&ไม่ปกติ 

และตลอดทั7งปี 2563 ไม่มีอะไรปกติเลย อย่างไรก็ตาม ขอใหเ้ราแสดงความขอบคณุดว้ยการดแูลกนัและกนัใหป้ลอดภยั" 

 (-) เยนร ่วงขณะข่าวว่าท ี5รมว.คลังคนใหม่,การถ่ายโอนอาํนาจหนุนความต้องการสินทร ัพยเ์สี5ยง  เยนถกูถ่วง ขณะที&สกลุเงินเสี&ยงไดแ้รง

หนุนในวนันี 7จากทศันะบวกที&เพิ&มขึ 7นหลงัข่าวที&ว่า คาดว่านายโจ ไบเดน ว่าที&ปธน.สหรฐัจะทาบทามนางเจเนต เยลเลน อดีตประธานธนาคาร

กลางสหรฐั (เฟด) ใหด้าํรงตาํแหน่งรมว.คลงัสหรฐั  นอกจากนี7 ปัจจยัที&หนนุความเชื&อมั&นในสินทรพัยเ์สี&ยงไดแ้ก่ การที&ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์เปิดทาง

ใหส้าํนกังานบริการทั&วไปใหไ้ฟเขียวดาํเนินการถ่ายโอนอาํนาจแก่คณะบริหารของนายไบเดน แมว่้ายงัวางแผนทา้ทายทางกฎหมายต่อไป นาง

เยลเลนเรยีกรอ้งใหมี้การใชจ่้ายเพิ&มขึ 7นของรฐับาลเพื&อหนนุเศรษฐกิจสหรฐัใหพ้น้จากภาวะถดถอยที&เกิดจากโควิด-19 และระบบุอ่ยครั7งว่า ความ

ไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจที&เพิ&มขึ 7นในสหรฐัเป็นความเสี&ยงต่อค่านิยมและอนาคตของอเมริกา  "สิ&งที&จะเกิดขึ 7นอย่างแน่นอนคือ อาจจะไม่มี

ความขดัแยง้มากนกัระหว่างเฟดและกระทรวงการคลงั" นกัวิเคราะหก์ล่าว 

 (-) ห ุน้ญี5ปุ่ นแตะระดับสูงสุดในรอบ 29 ปีจากข ่าววัคซนีเช ิงบวก, การถ่ายโอนอาํนาจของ "โจ ไบเดน" หุน้ญี&ปุ่ นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 

29 ปีในวนันี 7 เนื&องจากความคืบหนา้เกี&ยวกับวคัซีคโควิด-19 ราคาย่อมเยากระตุน้ความหวงัเรื&องการฟื7นตวัอย่างรวดเร็ว ขณะที& การอนมุติัการ

ถ่ายโอนอาํนาจอย่างเป็นทางการสาํหรบันายโจ ไบเดน ว่าที&ประธานาธิบดีสหรฐั เป็นอีกปัจจยัหนนุ ดชันีนิกเกอิปรบัขึ 7น 2.58% มาที& 26,186.53 

ณ เวลา 09.04 น.ตามเวลาไทย ซึ&งเป็นระดับสูงสุดนับตั7งแต่เดือนพ.ค.ปี 1991 ดชันี TOPIX ปรบัขึ 7น 2.23% มาที& 1,765.91 หุน้กลุ่มพลงังาน, 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการเงินนาํการปรบัขึ 7น 

 (-) ตลาดหุน้เอเช ียเปิดบวก ขานร ับวัคซนีคืบหน้า,เยลเลนจอ่นั5งรมว.คลังสหร ัฐ ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี 7 โดยไดแ้รงหนนุจากการที&

นกัลงทนุมีมมุมองเชิงบวกเกี&ยวกบัความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 รวมทั7งข่าวที&ว่า นายโจ ไบเดน ว่าที&ประธานาธิบดีสหรฐั 

เตรยีมเสนอชื&อนางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใหด้าํรงตาํแหน่งรฐัมนตรคีลงัคนใหม่ ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใต้

เปิดวนันี 7ที& 2,616.28 จดุ เพิ&มขึ 7น 13.69 จดุ, +0.53% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี&ปุ่ นเปิดวนันี 7ที& 25,901.45 จดุ เพิ&มขึ 7น 374.08 จดุ, +1.47% 

ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี 7ที& 2,866.12 จดุ เพิ&มขึ 7น 17.34 จดุ, +0.61% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี 7ที& 13,918.84 จดุ 

เพิ&มขึ 7น 40.83 จุด, +0.29% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวันนี 7ที& 26,630.34 จุด เพิ&มขึ 7น 144.14 จุด, +0.54% ดัชนีเซี&ยงไฮค้อมโพสิตเปิดที& 

3,407.41 จดุ ลดลง 7.08 จดุ หรอื -0.21% 

 
  ท ี5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์& 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.2** 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6** 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   41.3** 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2** 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   45.8** 51.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.7** 53.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   57.7** 56.9 

วนัองัคารที& 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั7งสดุทา้ย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.2% 8.2% 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   5.3% 5.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ ความเชื&อมั&นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   97.7 100.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   20 29 

วนัพธุที& 25 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั7งที& 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั7งแรกรายสปัดาห ์   733K 742K 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั&งซื 7อสินคา้คงทนพื7นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั&งซื 7อสินคา้คงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   - 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.1% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5% 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื&อมั&นผูบ้รโิภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ7ามนัรายสปัดาห ์   - 0.8M 

วนัพฤหสับดีที& 26 พ.ย. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)     

 ทั7งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจา้)   - - 

วนัศกุรที์& 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที&สาํคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที&มีการประกาศออกมา 
*ที&มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที& 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ&งอาจมีการเปลี&ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


