
  

                        ราคาทองคําพยายามดีดตัวข ึ�นทดสอบแนวต้านโซน 

1,821 ดอลลารต์่อออนซ  ์หากสามารถผ่านได้ ราคาอาจทดสอบแนว

ต้านถัดไปบร ิเวณ 1,833 ดอ ลลาร ์ต่ออ อ นซ  ์แ ต่หากไม่ผ่านแ นวต้าน 

อาจเกิดแรงขายทาํก ําไรออกมา โดยราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับโซน 

1,794-1,779 ดอลลารต์่อออนซ  ์

 

25 พฤศจกิายน 2563 

สรุป โกลดแ์มน แซคส ์คาดการณ ์ถงึความตอ้งการทองคาํในจีนและอินเดียเริ มส่งสญัญาณกลบัสู่ภาวะปกต ิและ ความตอ้งการจะแข็งแกร่งขึ *นในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี*คาดว่า ความเป็นไปไดที้ คณะบริหารของนายโจ ไบเดน จะมีท่าทีดา้นนโยบายการคา้ที อ่อนลงจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคาํ ทั*งนี * 
โกลดแ์มน แซคส ์และซตีิ *กรุ๊ป คาดการณว์่า ราคาทองคาํมีแนวโนม้พุ่งขึ *นเหนือระดบั 2,000 ดอลลารต์อ่ออนซใ์นปี 2021 ซึ งสอดคลอ้งกบัช่วงก่อนหนา้ที  โกลด์
แมน แซคส ์คงทศันะ "เป็นกลาง" ต่อสินคา้โภคภณัฑใ์นระยะใกล ้และ "เพิ มการลงทนุ" ในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํในระยะสั*นฟื*นตวัขึ *นในระดบั
จาํกัด วายแอลจีแนะนาํใหต้ิดตามการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐัในคืนนี*เพื อประกอบการตดัสินใจลงทนุ ทั*งนี * หากราคาทองคาํขึ *นทดสอบแนวตา้น 
1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถผ่านไปไดแ้นะนาํขายทาํกาํไร โดยนักลงทุนอาจรอเขา้ซื *อเมื อราคามีการย่อตวัเขา้ใกลบ้ริเวณแนวรบั 1,794-1,779 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคาไม่หลดุแนวรบัราคาทองคาํยงัมีโอกาสดีดตวัขึ *นช่วงสั*นอีกครั*ง 
 
 

ตารางท ี6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

25/11/2563 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,807.20 1,813.49 6.29  0.35% 

Spot Silver ($) 23.26 23.48 0.22  0.97% 

เงนิบาท (฿/$) 30.33 30.32 -0.02  -0.06% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,300 26,050 -250  -0.95% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 46.06 48.40 2.34  5.08% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 44.80 45.39 0.59  1.32% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1892 1.1903 0.0011  0.10% 

ที6มา : Bisnews 

ท ี6มา : Bisnews 
 

 1,794  1,779  1,765 

 1,821  1,833  1,847 

 



 

 

 (+)"เจพ ีมอรแ์กน"คาดมีโอกาส 80% ในการบรรลุข ้อตกลงการค้าเบร ็กซ ิท   เจพีมอรแ์กนเพิ มความเป็นไปไดใ้นการมีขอ้ตกลงการคา้เบร็กซิทเป็น 

80% เพิ มจาก 66% ขณะที ผูเ้จรจาจากองักฤษและสหภาพยุโรปพยายามบรรลุขอ้ตกลงก่อนสิ *นปี  "นบัตั*งแต่ฤดรูอ้นเราคาดวา่ ความเป็นไปไดข้องการมี

ขอ้ตกลงอยู่ที ราว 66% และการไม่มีขอ้ตกลงอยู่ที  33%" เจพีมอรแ์กนระบุเมื อวานนี*  "เมื อพิจารณาถึงกระแสข่าวเมื อไม่นานมานี* แนวโนม้ของการมี

ขอ้ตกลงเพิ มขึ *นอย่างชดัเจน และดงันั*น เราจงึเปลี ยนการประเมินของเราในการสนบัสนนุขอ้ตกลงเป็น 80-20 

 (+) เก็งราคาทองพุ่งทะลุ 2,000 ดอลลปี์หน้า ตอกยํ�าภาวะกระท ิงยังไม่จบ   นักวิเคราะหจ์ากโกลดแ์มน แซคส ์และซิตี *กรุ๊ปคาดการณ์ว่า ภาวะ

กระทิงของราคาทองคาํยงัไม่สิ *นสุด โดยราคาทองคาํมีแนวโนม้พุ่งขึ *นเหนือระดบั 2,000 ดอลลาร/์ออนซใ์นปี 2564 แมแ้นวโนม้การฟื*นตวัของเศรษฐกิจ

โลกหลงัจากมีความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นโรคโควดิ-19 นั*น จะกระตุน้ใหน้กัลงทนุทยอยขายทองคาํในฐานะที เป็นสินทรพัยที์ ปลอดภยัในขณะนี*

ก็ตาม  นกัวเิคราะหร์ะบวุ่า ปัจจยัที จะผลกัดนัใหร้าคาทองพุ่งขึ *นเหนือระดบั 2,000 ดอลลาร/์ออนซน์ั*น มาจากกระแสความวติกกงัวลในเรื องต่างๆ ที ไม่มี

ความแน่นอน รวมทั*งภาวะอตัราดอกเบี *ยต ํ า การขยายงบดลุบญัชีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และอตัราเงินเฟ้อที ยงัคงอยู่ต ํ ากวา่เป้าหมาย  โกลดแ์มน 

แซคสย์งัคาดการณ์ดว้ยว่า ความตอ้งการทองคาํจะแข็งแกร่งขึ *นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยขณะนี*ความตอ้งการทองคาํในจีนและอินเดียเริ มส่ง

สญัญาณกลบัสู่ภาวะปกติแลว้ นอกจากนี*คาดวา่ ความเป็นไปไดที้ คณะบริหารของนายโจ ไบเดน วา่ที ประธานาธิบดีสหรฐัจะมีทา่ทีดา้นนโยบายการคา้ที 

อ่อนลงนั*น จะเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคาํดว้ย 

 (+) อ ินเดยีสกัดหลายแอพพลิเคชั6นของ"Alibaba"ในการข ึ�นบัญชีดาํในวงกว้างต่อจนี   อินเดียแบนแอพพลิเคชั นของจีน 43 แอพพลิเคชั น ซึ งรวมถึง

บางส่วนของบริการชอ้ปปิ*งของบริษัท Alibaba Group Holding Ltd ซึ งเป็นการขยายการขึ *นบัญชีดาํสู่กว่า 200 แอพพลิเคชั น  การดาํเนินการล่าสุด

กระทบแอพพลิเคชั นจาํนวนหนึ งที ดาํเนินการโดย Alibaba ซึ งรวมถึง Aliexpress ซึ งเป็นหนึ งในรา้นคา้รายใหญ่ที สุดของทางบริษัทสาํหรบัลกูคา้ต่างชาต ิ

และ Taobao Live ซึ งเป็นตลาดที อิงตามวดีิโอซึ งเติบโตอย่างรวดเร็ว อินเดียยงัสกดัแพลตฟอรม์หาคู่และเกมกวา่ 10 แหง่ แอพพลิเคชั นดงักล่าวตามรอย

แอพพลิเคชั นชื อดงับางส่วนของจีนตั*งแต่ WeChat ของบริษัท Tencent Holdings Ltd ไปจนถึง TikTok ของบริษัท ByteDance Ltd  รฐับาลอินเดียระบุ

ว่า คาํสั งแบนดงักล่าวเป็นไปเพื อประโยชนด์า้นความมั นคงแห่งชาติ แต่การขึ *นบญัชีดาํที เพิ มขึ *นอย่างต่อเนื องยังเนน้ยํ*าความพยายามในวงกวา้งของ

อินเดียในการลดการพึ งพาผลิตภณัฑข์องจีน และบั นทอนความพยายามเพิ มเติมของบริษัทขนาดใหญ่ที สุดของจีนในการขยายธุรกิจนอกประเทศ  ความ

ตึงเครียดระหว่างทั*ง 2 ประเทศซึ งเป็นยักษ์ใหญ่ดา้นเศรษฐกิจของเอเชีย ทวีความรอ้นแรงนับตั*งแต่ทหาร 20 นายและทหารไม่ทราบจาํนวนของจีน

เสียชีวติในเหตปุะทะบรเิวณชายแดนเทือกเขาหมิาลยัเมื อตน้ปีนี* 

 (-) บร ิษัทในเคร ือ "Sinopharm"ของจีนยื6นขออนุมัต ิการใช้วัคซ ีน   บรษัิท China National Biotec Group Co ซึ งเป็นผูพ้ฒันาวคัซีนชั*นนาํของจีน ยื น

ขออนมุตัิการใชว้คัซีนโควิด-19 โดยทั วไป โดยพยายามแซงหนา้คูแ่ข่งตะวนัตกในขณะที การแข่งขนักนัพฒันาวคัซีนเพื อตา้นโรคระบาดดงักล่าวเขา้สู่ช่วง

โคง้สุดทา้ย   Xinhua Finance ซึ งเป็นสื อของรฐัรายงานโดยอา้งอิงนายซือ เซิงอี * รองผูจ้ัดการทั วไปของบริษัท Sinopharm ซึ งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท 

China National Biotec Group Co ระบุว่า บริษัท China National Biotec Group Co ไดยื้ นขออนมุัติต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลกฎระเบียบจีน การยื นขอ

อนมุตัใิดๆจะตอ้งรวมขอ้มลูจากการทดลองกบัมนษุยร์ะยะ 3 ที ดาํเนินการในตะวนัออกลางและอเมรกิาใตข้องบรษัิทดงักล่าว 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับการเมืองสหรัฐ-คืบหน้าวัคซ ีน   ตลาดหุน้ยุโรปเปิดขยับขึ *นในวนันี* สอดคลอ้งภาวะการซื *อขายทั วโลก เนื องจาก

การเมืองสหรฐัที มีความชดัเจนมากขึ *น และความคืบหนา้ในการพัฒนาวคัซีนตา้นโควิด-19 ไดก้ระตุน้ความเชื อมั นของนกัลงทนุใหเ้ขา้ซื *อสินทรพัยเ์สี ยง  

ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที ระดบั 392.69 จุด เพิ มขึ *น 0.30 จุด หรือ +0.08%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั งเศสเปิดวนันี*ที  5,577.97 จดุ เพิ มขึ *น 19.55 

จดุ, +0.35% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดที  13,346.77 จดุ เพิ มขึ *น 54.33 จดุ, +0.41% 

ท ี6มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัองัคารที  24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั*งสดุทา้ย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.5%** 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื อมั นทางธุรกิจโดย Ifo   90.7** 92.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   6.6%** 5.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ ความเชื อมั นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   96.1** 100.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   15** 29 

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

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั*งแรกรายสปัดาห ์   732K 742K 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั งซื *อสินคา้คงทนพื*นฐานเดือนต.ค.   0.5% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั งซื *อสินคา้คงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   0.4% 0.4% 

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

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.0% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.4% 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 ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์   0.1M 0.8M 

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

 ทั*งวนั 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 ้

 
 

 


