
 

09 November 2020 

สรุป ความหวงัที�ว่าความสมัพนัธท์างการคา้จีน-สหรฐัจะดีขึ �น และขอ้มลูการสง่ออกของจีนขยายตวัในอตัราเรว็ที�สดุในรอบ 19 เดือนในเดือนต.ค. เป็นแรงกระตุน้การลงทนุในสนิทรพัยเ์สี�ยง 
จนสรา้งแรงกดดนัตอ่ทองคาํในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั ทั�งนี� ดชันีหุน้บลชิูพของจีนปิดที�ระดบัสงูสดุในรอบกว่า 5 ปี  อย่างไรก็ตาม ความกงัวลเกี�ยวกับการระบาดของไวรสัโควิด-19 ทั�วโลก
ที�ยงัคงพุ่งสงูอย่างต่อเนื�อง ขอ้มูลที�รวบรวมโดยมหาวิทยาลยัจอหน์ ฮอพคนิส ์แสดงว่า สหรฐัมียอดผูต้ิดโควิด-19 รายวนัมากกว่า 100,000 คน ซึ�งรฐัยทูาหข์องสหรฐัซึ�งเผชิญกับผูป่้วยลน้
โรงพยาบาล จนตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทั�งออกมาตรการจาํกัด 2 สปัดาหต์่อการรวมตวัทางสงัคมและกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี� นายมารค์ ซานดี หวัหนา้นักเศรษฐศาสตรข์อง 
Moody's Analytics กลา่วว่า เศรษฐกิจสหรฐัซึ�งแสดงสญัญาณการฟื�นตวั อาจมีแนวโนม้ที�เปลี�ยนไป เมื�อพิจารณาถึงการระบาดขงโควิด-19 ที�รุนแรงขึ �นในประเทศ และการขาดมาตรการ
สนบัสนนุเพิ�มเตมิ ประเดน็ดงักลา่วสรา้งแรงซื �อเขา้พยงุราคาทองคาํไว ้ทั�งนี� แนะนาํจบัตาแนวรบัโซนบรเิวณ 1,949-1,941 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ถา้สามารถยืนไดแ้นะนาํเขา้ซื �อเพื�อทาํกาํไรระยะ
สั�นจากกการดีดตวัขึ �น และเมื�อราคาทองคาํปรบัตวัขึ �นใหแ้บ่งขายทาํกาํไร เพื�อลดความเสี�ยงหากราคาปรบัตวัขึ �นไม่ผ่านแนวตา้นโซน 1,969-1,977 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 

ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

9/11/2563 15:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,951.85 1,957.87 6.02  0.31% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,250 0  0.00% 

50 Baht Gold Futures (GFZ20) 28,370 28,440 70  0.25% 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 28,370 28,410 40  0.14% 

Gold-D (GDZ20)  1,944.00 1,949.48 5.48  0.28% 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,955.00 1,960.70 5.70  0.29% 

เงนิบาท (฿/$) 30.57 30.48 -0.08  -0.28% 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม  Gold Spot: ราคาทองคาํพยายามทรงตัว หรือหากราคาอ่อนตัวลง

สามารถยืนเหนือแนวรบับรเิวณ 1,949-1,941 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้ซึ�งหากไม่ถูก

แรงขายออกมาก่อน อาจมีโอกาสขึ �นชนบริเวณ 1,969-1,977 ดอลลารต์่อออนซ ์

แต่หากราคาไม่สามารถ break out กรอบราคาดา้นบนอาจเกิดแรงขายกดดนัให้

ราคาอ่อนตวัลงอีกครั�ง 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position หากราคาไม่สามารถฝ่าแนวต้าน 1,969-1,977 ดอลลาร์ต่อ

ออนซไ์ปได ้แนะนาํใหข้ายทาํกาํไรออกมา และรอซื �อเก็งกาํไรครั�งต่อไปเมื�อราคา

มีการย่อตวัลงมายืนเหนือแนวรบั 1,949-1,941 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

Short Position ถ้าราคาขึ �นไปยืนเหนือแนวต้าน  1,969-1,977 ดอลลาร์ต่อ

ออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแรง ใหปิ้ดสถานะเพื�อลดความเสี�ยง แตห่ากยงัไม่ผ่านแนวตา้น

แรก แนะนาํใหร้อทาํกาํไรบรเิวณ 1,949-1,941 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

Open New เมื�อเกิดการปรบัตวัลงมา เขา้ซื �อเก็งกาํไรระยะสั�นที�แนวรบัแรกโซน 

1,949-1,941 ดอลลารต์่อออนซ ์เป็นจุดเขา้ซื �อเพื�อรอทาํกาํไรจังหวะดีดตวั (ตัด

ขาดทนุหากหลุด 1,921 ดอลลารต์่อออนซ)์ และ รอจงัหวะที�ราคาทองคาํไม่ผ่าน

โซน  1,969-1,977 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อาจแบง่ทองคาํออกขายเพื�อทาํกาํไร 

ที�มา : Bisnews  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,941  1,921  1,902 

 1,977  1,992  2,009 



 

 

 (+) ดอลลารป์ร ับลงหลัง"ไบเดน"คว้าตาํแหน่งปธน.สหรัฐ  ดอลลารแ์ตะระดบัต ํ�าสุดรอบ YZ สปัดาหใ์นวนันี� ขณะที�นกัลงทนุขานรบัการเลือกนาย
โจ ไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรฐัดว้ยการซื �อสกุลเงินที�เกี�ยวกบัการคา้จากคาดการณ์ที�ว่า ทาํเนียบขาวที�สงบขึ �นอาจหนนุการคา้และนโยบายการเงิน
สหรฐัจะยงัคงอยู่ในเชิงผ่อนคลาย  หยวนแตะระดบัสงูสุดรอบ [\ เดือน, ดอลลารนิ์วซีแลนดป์รบัขึ �น Z.]% แตะระดบัสงูสดุรอบ Y_ เดือน และดอลลาร์
ออสเตรเลียแตะระดบัสูงสุดรอบ ` สปัดาห ์ขณะที�ดชันีดอลลารร์่วงสู่ระดบัต ํ�าสุดนับตั�งแต่ตน้เดือนก.ย. ปอนดแ์ตะระดบัสูงสุดในรอบกว่า [ เดือน 
ขณะที�ยูโรปรบัขึ �น Z.Y% ต่อเนื�องจากการดีดตวัขึ �นเกือบ [% จากสปัดาหที์�แลว้ มาแตะระดบัสูงสุดรอบ [ เดือน ที� Y.Y\_a ดอลลาร ์ นายไบเดนได้
คะแนนจากคณะผูเ้ลือกตั�ง (electoral college) มากกว่า [`Z เสียงที�จาํเป็นสาํหรบัการไดร้บัชยัชนะในวนัเสาร ์โดยชนะในรฐัเพนซิลเวเนียซึ�งเป็นรฐั
สมรภมูิ ดเูหมือนวา่พรรครีพบัลิกนัจะยงัคงครองเสียงขา้งมากในวฒุิสภา แมว้่าผลในขั�นสุดทา้ยอาจยงัไม่ชดัเจนจนถงึการลงคะแนนเสียงรอบ [ ในรฐั
จอรเ์จียในเดือนม.ค. 

 (+) "มูด ีLส"์ เต ือนมีความเสี�ยงสูงท ี�เศรษฐกิจสหรัฐจะยํ�าแย่ลงจากโควิด-19,ขาดมาตรการสนับสนุน นายมารค์ ซานดี หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์
ของ Moody's Analytics กล่าววา่ เศรษฐกิจสหรฐัซึ�งแสดงสญัญาณการฟื�นตวั อาจมีแนวโนม้ที�เปลี�ยนไป เมื�อพิจารณาถึงการระบาดของโควิด-Y_ ที�
รุนแรงขึ �นในประเทศ และการขาดมาตรการสนบัสนนุเพิ�มเติม ขอ้มลูที�รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอหน์ ฮอพคินสแ์สดงว่า สหรฐัมียอดผูต้ิดโควิด-Y_ 
รายวนัมากกว่า YZZ,ZZZ คนเป็นครั�งแรกในวันพุธที�ผ่านมา ซึ�งโดยรวมแลว้ สหรฐัมียอดผู้ติดโควิดY_ สะสมกว่า YZ ล้านคนจนถึงขณะนี� ซึ�งเป็น
จาํนวนสงูสดุทั�วโลก  "และเราไม่มีการสนบัสนนุดา้นการคลงัเพิ�มเติม อย่างนอ้ยไม่มีในระยะใกลจ้นถึงพิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งของประธานาธิบดี
ในเดือนม.ค. ดงันั�น นั�นทาํใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัคอ่นขา้งเปราะบาง" นายแซนดีกล่าว 

 (+) การส่งออกของเยอรมนีเพ ิ�มมากกว่าคาดในก.ย. การส่งออกของเยอรมนีเพิ�มขึ �นมากกว่าคาดในเดือนก.ย.และการคา้ตา่งประเทศเป็นแรงหนนุ
ตอ่เศรษฐกิจเยอรมนัในช่วงเขา้สู่ไตรมาส e ขณะที�เยอรมนีประสบความยากลาํบากในการหลีกเลี�ยงการเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจหดตวัซ ํ�าสอง สาํนกังาน
สถิติของรฐับาลกลางเปิดเผยว่า การส่งออกที�ปรบัตามฤดูกาลเพิ�มขึ �น [.g% ต่อเดือนหลงัการเพิ�มขึ �น [._% ในเดือนส.ค.ที�ทบทวนปรบัขึ �นแลว้ การ
นาํเขา้ลดลง Z.Y% หลงัจากที�เพิ�มขึ �น a.\% ในเดือนก่อนหนา้ ยอดเกินดลุการคา้ขยายสู่ Y.`\ หมื�นลา้นยูโร  นักเศรษฐศาสตรค์าดว่า การส่งออกจะ
เพิ�มขึ �น [.Z% และการนาํเขา้จะเพิ�มขึ �น [.Y% คาดวา่ยอดเกินดลุการคา้จะอยู่ที� Y.a\ หมื�นลา้นยโูร 

 (+/-) ตลาดหุ้นจีน: ดัชนีห ุ้นบลูช ิพจีนดีดตัวแตะระดับสูงสุดรอบ X ปีหลัง"ไบเดน"ชนะเลือกตัLง  ดชันีหุน้บลูชิพของปิดที�ระดบัสงูสุดรอบกว่า a 
ปี ขณะที�ชยัชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัสรา้งความหวงัการฟื�นฟูความสมัพนัธก์ารคา้จีน-สหรฐั ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิต
ของจีนปิดที� g,g`g.`g บวก ]Y.a` จุดหรือ +Y.\]%  ดชันีหุน้บลูชิพ CSIgZZ ปิดที� e,_\Y.ga บวก _a.]g จุดหรือ +Y._]% โดยปิดที�ระดับสูงสุด
นบัตั�งแต่วนัที� Y` มิ.ย.[ZYa  ดชันี ChiNext กระดานหุน้สตารท์-อัพและดชันี STARaZ ต่างปรบัขึ �น g%  นายไบเดน ว่าที�ปธน.สหรฐัจะเรียกประชุม
หน่วยปฏิบตัิการพิเศษโควดิ-Y_ ในวนันี� เพื�อตรวจสอบปัญหาอนัดบั Y ที�เขาจะเผชิญเมื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งในเดือนม.ค. ขณะที�ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ใช้
แนวทางหลากหลายเพื�อรั�งตาํแหน่งของเขา นกัวิเคราะหแ์ละเทรดเดอรก์ล่าวว่า ชยัชนะดงักล่าวจะหนนุตลาดหุน้ A-share อย่างนอ้ยในระยะสั�น จาก
ความหวงัความสมัพันธท์างการคา้จีน-สหรฐัที�ดีขึ �น แมว้่ากลยุทธก์ารยับยั�งจีนของสหรฐัอาจจะไม่เปลี�ยนแปลงมากนัก นายหลี� ฮุยหยง รองผูจ้ดัการ
ทั�วไปของบรษัิท Hwabao WP Fund Management Co กล่าววา่ ชยัชนะของนายไบเดนจะดีสาํหรบัหุน้จีน เนื�องจากช่วยขจดัความไม่แน่นอน 

 (+/-) นิกเกอ ิด ีดตัวแตะระดับสูงสุดรอบ YZ ปี, ห ุ้น"Honda"นําห ุ้นผู้ผลิตรถยนตจ์ากผลประกอบการแข ็งแกร ่ง ในวนันี�ดชันีนิกเกอิของตลาด
หุน้ญี�ปุ่ นแตะระดบัสูงสุดของเมื�อเกือบ g ทศวรรษก่อน หลงัจากที�นายโจ ไบเดนไดร้บัชยัชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั ในขณะที�หุน้ Honda 
Motors นาํแรงบวกในกลุ่มหุน้ผูผ้ลิตรถยนตห์ลงัการเผยตวัเลขผลประกอบการที�แข็งแกรง่ ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น [.[Y% สู่ [e,\g_.\e ซึ�งเป็นระดบั
สงูสดุนบัตั�งแต่เดือนพ.ย.Y__Y เพิ�มเติมต่อการดีดตวัขึ �น \.Y% ใน a วนัที�ผ่านมา นกัวิเคราะหที์�ระงบัการเขา้ซื �อเมื�อสปัดาหที์�แลว้จากความไม่แน่นอน
ของการเมืองสหรฐั แห่เขา้ซื �อขณะที�พวกเขามุ่งความสนใจไปที�ความสามารถของนายไบเดนในการขยายแผนกระตุน้การคลงัและมาตรการในการลด
การแพรก่ระจายของโควดิ-19 
 

 
  ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัLงก่อน 

วนัจนัทรที์� 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -15.0 -8.3 

วนัองัคารที� 10 พ.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.8% 1.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   -1.9% -2.1% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   43.3 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   45.0 56.1 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.3 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.49M 

วนัพธุที� 11 พ.ย. ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัพฤหสับดีที� 12 พ.ย. 14.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งแรก GDP ไตรมาส 3/2020   15.6% -19.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   745K 751K 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์   - -8.0M 

 23.45น. สหรฐัฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุรที์� 13 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ประมาณการครั�งที�สอง GDP ไตรมาส 3/2020   12.7% 12.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


