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สรุป สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมลูจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่า บริษัทคอมเมอร์เชียล แอร์คราฟท์ คอร์ป ออฟ ไชน่า (Comac) และบริษัทเอวิเอเชั0น 
อินดสัทรี คอร์ป ออฟ ไชน่า (AVIC) เป็น 2 บริษัทที0ติดโผรายชื0อบริษัทจีนที0ถกูแบนจากสหรัฐ คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เตรียมเปิดเผยรายชื0อบริษัท
ด้านการบินและบริษัทอื0นๆ ของจีน รวมจํานวน 89 แห่ง ที0จะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าส่งออกด้านเทคโนโลยีของสหรัฐได้ เนื0องจากมีความสมัพนัธ์กบักองทพัจีน โดย
ความเคลื0อนไหวดงักลา่วมีแนวโน้มที0จะทําให้สถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งจีนกบัสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ @น ความเสี0ยงดงักล่าว สร้างแรงซื @อเข้าพยุงราคาทองคําไว้ 
แนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื @อบริเวณแนวรับ 1,860-1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อย่างไรก็ดีนกัลงทนุควรตดัขาดทนุหากหลดุแนวรับ 1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ในระยะสั @นหาก
ราคาทองคําดีดตวัขึ @นแตไ่มส่ามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ นกัลงทุนที0มีทองคําในมืออาจขายออกมาเพื0อทํากําไร แต่หากสามารถผ่านไปได้ให้รอ
ไปขายบริเวณแนวต้านถดัไป 1,890 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

23/11/2563 15:33 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,870.36 1,872.64 2.28  0.12% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,850 0  0.00% 

50 Baht Gold Futures (GFV20) 28,210 27,861 -349  -1.24% 

50 Baht Gold Futures (GF10V20) 28,180 27,861 -319  -1.13% 

Gold-D (GDZ20)  1,867.51 1,876.30 8.79  0.47% 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,876.50 1,874.40 -2.10  -0.11% 

เงนิบาท (฿/$) 30.24 30.28 0.04  0.12% 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลงัจากราคาทองคําดีดขึ @นก็มีแรงขายสลบัออกมาในระยะ
สั @นแตไ่มม่าก ทั @งนี @ หากราคาสามารถยืนเหนือโซน  1,860-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ น่าจะมีแรงซื @อเก็งกําไรกลบัเข้ามาอีกครั @ง โดยประเมินแนวต้านที0 1,879-1,890 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาดีดตวัขึ @นไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้ มีแนวโน้ม
เกิดแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั @ง 
กลยุทธ์ Gold Futures: 

Long Position แนะนําให้ปิดสถานะทํากําไรบางส่วนหากราคาไม่สามารถผ่านแนว
ต้าน 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ไปได้ แตห่ากสามารถผ่านไปได้ให้ชะลอไปปิดสถานะ
ทํากําไรบริเวณแนวต้านถดัไปที0 1,890 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

Short Position แนะนําให้ปิดสถานะทํากําไรหากราคายืนเหนือแนวรับ 1,860-
1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ โดยเพิ0มความระมดัระวงัหากราคายืนเหนือแนวต้าน
บริเวณ 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อย่างแขง็แกร่ง 
Open New แนะนําให้รอเปิดสถานะซื @อเพื0อลงทนุระยะสั @นหากราคาย่อตวัลงมาและ
ไมห่ลดุแนวรับ 1,860-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และขายทํากําไรหากราคาดีดตวัขึ @น
ไปไมผ่า่นแนวต้าน 1,879-1,890 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยลงทนุระยะสั @นจากการแกว่ง
ตวั 
 

ที�มา : Bisnews  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,849  1,834  1,821 

 1,879  1,890  1,899 



 

 

• (+) จีนไม่พอใจสหรัฐส่งเจ้าหน้าที�กลาโหมแอบเยือนไต้หวัน ขู่ควํ�าบาตรกลับ  สื0อต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที0ระดบัอาวโุสของกองทพั
สหรัฐได้เดินทางเยือนไต้หวนัโดยไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที0คนดงักล่าวคือ พลเรือตรีไมเคิล สทุดแมน ซึ0งดูแลงานข่าวกรอง
ประจํากองบญัชาการภาคพื @นอินโดแปซฟิิก   ทางด้านกระทรวงตา่งประเทศไต้หวนัเปิดเผยถงึการต้อนรับเจ้าหน้าที0กองทพัสหรัฐ อย่างไรก็ดี กระทรวง
ยงัปฏิเสธที0จะให้ข้อมลูเพิ0มเตมิ เนื0องจากการเดินทางในครั @งนี @ไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนทราบ   ทางด้านรัฐบาลจีนได้ออกมาประนามการเดินทาง
เยือนไต้หวนัของเจ้าหน้าที0ระดบัสูงสหรัฐในครั @งนี @ และขู่ว่าจะใช้มาตรการควํ0าบาตร เพื0อตอบโต้การที0สหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวนั ทั @งเครื0องบิน F-16, 
รถถงัเอบรามส์ (Abrams) และขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวนํ @า  การเดนิทางมาเยือนไต้หวนัของสหรัฐครั @งล่าสดุนี @ตอกยํ @าถงึการสนบัสนนุไต้หวนัอย่างชดัเจน
ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทั @งการขายอาวธุมูลค่าหลายพนัล้านดอลลาร์ให้ไต้หวนั รวมถึงการส่งผู้แทนระดบัสูงสุดไปเยือนไต้หวนัเป็น
ครั @งแรกในรอบ 40 ปี  นอกจากนี @ เจ้าหน้าที0ทางการของไต้หวนัยงัระบดุ้วยวา่ ผู้ อํานวยการสํานกังานป้องกนัสิ0งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) อาจเยือนไต้หวนั
ภายในสิ @นปีนี @ด้วย 

• (+) สหรัฐเตรียมแบนส่งออกเทคโนโลยีให้บริษัทจีน 89 แห่งที� มีสัมพันธ์กับกองทัพ  คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียม
เปิดเผยรายชื0อบริษัทด้านการบนิและบริษัทอื0นๆ ของจีน รวมจํานวน 89 แหง่ ที0จะไม่สามารถเข้าถงึสินค้าส่งออกด้านเทคโนโลยีของสหรัฐได้ เนื0องจาก
มีความสัมพันธ์กับกองทพัจีน โดยความเคลื0อนไหวดงักล่าวมีแนวโนมที0จะทําให้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ @น 
ในช่วงเวลาที0คณะบริหารของนายโจ ไบเดน เตรียมเข้าทํางานในทําเนียบขาว  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมลูจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่า 
บริษัทคอมเมอร์เชียล แอร์คราฟท์ คอร์ป ออฟ ไชน่า (Comac) และบริษัทเอวิเอเชั0น อินดสัทรี คอร์ป ออฟ ไชน่า (AVIC) เป็น 2 บริษัทที0ติดโผรายชื0อ
บริษัทจีนที0ถกูแบนจากสหรัฐ  คําสั0งดงักล่าวจะทําให้บริษัทจีนทั @ง 89 แหง่ไม่สามารถซื @อสินค้าและเทคโนโลยีจากสหรัฐได้ นอกจากนี @ ความเคลื0อนไหว
ล่าสุดของสหรัฐจะยิ0งทําให้ข้อพิพาทระหว่างจีนกบัสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ @น จากเดิมที0มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว ตั @งแต่ประเด็นการค้า ประเด็น
ฮ่องกงและไต้หวนั ไปจนถึงประเด็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ0งจะส่งผลให้สหรัฐเผชิญกับแรงกดดัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที0
คณะทํางานของนายไบเดนเตรียมเข้าบริหารประเทศต่อจากคณะทํางานของปธน.ทรัมป์  ทั @งนี @ AVIC เป็นบริษัทของรัฐบาลจีนซึ0งมีบริษัทลูกอยู่กว่า 
100 แหง่และมีพนกังานกวา่ 450,000 ราย โดยเมื0อเดือนมิ.ย.ที0ผ่านมา คณะบริหารของปธน.ทรัมป์ได้ขึ @นบญัชีดํา AVIC โดยระบุ AVIC ถูกควบคมุหรือ
ครอบครองโดยกองทพัปลดปล่อยประชาชนของจีน นอกจากนี @ AVIC ยังดําเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื0องบินโดยสารและเครื0องบินเจ็ตส่วนตวั ซึ0ง
ชิ @นส่วนบางอย่างผลิตโดยบริษัทร่วมทนุระหว่าง AVIC และบริษัทสหรัฐ  ส่วน Comac นั @น ปัจจุบนัเป็นคู่แข่งกบับริษัทโบอิ @งและแอร์บสั โดย Comac 
สามารถผลิตเครื0องบินเครื0องยนต์เดี0ยวซึ0งออกแบบมาเพื0อแข่งกับโบอิ @งและแอร์บสั และขณะนี @กําลงัอยู่ในขั @นตอนการพัฒนาเครื0องบินลําตวักว้าง 
โดยปัจุบนั AVIC ถือหุ้นอยู่ใน Comac  การเปิดเผยรายชื0อบริษัทจีนที0ถูกแบนในครั @งนี @ เกิดขึ @นหลังจากปธน.ทรัมป์ได้ลงนามในคําสั0งห้ามไม่ให้ชาว
อเมริกนัลงทนุในบริษัทจีนที0ถกูครอบครองและควบคมุโดยกองทพัจีน 

• (-) "แอสตร้าเซนเนก้า" เผยผลทดลองเบื Wองต้นชี Wวัคซีนต้านโควิดมีประสิทธิภาพ 70%  แอสตร้าเซนเนก้า บริษัทยาสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน 
เปิดเผยว่า ผลการวิเคราะห์เบื @องต้นบ่งชี @ว่าวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ0งแอสตร้าเซนเนก้าพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดนั @น มีประสิทธิภาพ 
70% ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19  การเปิดเผยดงักล่าวได้จากการทดลองวคัซีนกบัผู้ติดเชื @อโควิด-19 จํานวน 131 ราย ซึ0งได้รับการฉีดวคัซีน 2 ตวัที0
แตกต่างกนั  นายปาสคาล โซเรียต ซีอีโอของแอสตร้าเซนเนก้า กล่าวว่า ผลการพฒันาวคัซีนที0มีการเปิดเผยล่าสุดนี @ ถือเป็นหมดุหมายสําคญัในการ
ตอ่สู้กบัวกิฤตสาธารณสขุที0ทั0วโลกกําลงัเผชิญอยู่ในขณะนี @   

• (-) เยอรมนีเตรียมขยายล็อคดาวน์ถึง 20 ธ.ค.  นกัการเมืองระดบัสูงและร่างข้อเสนอระบุเมื0อวานนี @ว่า เยอรมนีจะจําเป็นต้องขยายมาตรการเพื0อ
ควบคมุการระบาดของโควิด-19 จนถึงวนัที0 20 ธ.ค.  เยอรมนีบงัคบัใช้มาตรการล็อคดาวน์ "lockdown-lite" นาน 1 เดือนตั @งแต่วนัที0 2 พ.ย. เพื0อ
ควบคมุการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ซึ0งแพร่กระจายในหลายพื @นที0ในยุโรป แต่จํานวนผู้ติดเชื @อไม่ลดลง  "ทกุอย่างบ่งชี @ว่า มาตรการจํากดัใน
ปัจจุบนัจะต้องขยายออกไปสกัระยะหลงัวนัที0 30 พ.ย." นายโอลาฟ ชอลส์ รมว.คลงักล่าวกบันสพ. Bild am Sonntag  บาร์และร้านอาหารปิด แต่
โรงเรียนและร้านค้ายงัคงเปิดทําการ การรวมตวัจํากดัไว้ที0สงูสดุ 10 คนจาก 2 ครัวเรือน และร่างข้อเสนอระบวุา่ จํานวนดงักล่าวจะลดลงเหลือ 5 คน 
 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัWงก่อน 

วนัจนัทร์ที0 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื @อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื @อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.2** 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 

วนัองัคารที0 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั @งสดุท้าย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.2% 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื0อมั0นทางธุรกิจโดย Ifo   90.5 92.7 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ความเชื0อมั0นผู้บริโภคจาก Conference Board   98.3 100.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   - 29 

วนัพธุที0 25 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั @งที0 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั @งแรกรายสปัดาห์   733K 742K 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั0งซื @อสินค้าคงทนพื @นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั0งซื @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 คาดการณ์ความเชื0อมั0นผู้บริโภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ @ามนัรายสปัดาห์   - 0.8M 

วนัพฤหสับดีที0 26 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)     

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

วนัศกุร์ที0 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที0สําคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 
*ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที0 20 พฤศจิกายน 2020 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


