09 พฤศจิก ายน 2563
ราคาทองคําพยายามทรงตัว หรือ หากราคาอ่อ นตัวลง
สามารถยืน เหนือ แนวรับ บริเ วณ 1,949-1,941 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ไ ด้ ซึ'ง
หากไม่ถ ูก แรงขายออกมาก่อ น อาจมีโอกาสขึน- ชนบริเ วณ 1,969-1,977
ดอ ลลาร์ต ่ อ อ อ น ซ์ แ ต่ ห าก ราคาไม่ ส ามาร ถ break out ก ร อ บ ร าค า
ด้านบนอาจเกิด แรงขายกดดัน ให้ร าคาอ่อ นตัวลงอีก ครั-ง

1,941

1,921

1,902

1,977 1,992

2,009

ทีม' า : Bisnews

สรุ ป ความหวังทีว่าความสัมพันธ์ทางการค้าจีน-สหรัฐจะดีขึน และข้อมูลการส่งออกของจีนขยายตัวในอัตราเร็วทีสุดในรอบ 19 เดือนในเดือนต.ค. เป็ นแรง
กระตุน้ การลงทุนในสินทรัพย์เสียง จนสร้างแรงกดดันต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทังนี ดัชนีหนุ้ บลูชิพของจีนปิ ดทีระดับสูงสุดในรอบกว่า 5 ปี อย่างไร
ก็ตาม ความกังวลเกียวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทัวโลกทียังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนือง ข้อมูลทีรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพคินส์ แสดงว่า สหรัฐมี
ยอดผูต้ ิดโควิด-19 รายวันมากกว่า 100,000 คน ซึงรัฐยูทาห์ของสหรัฐซึงเผชิญ กับผูป้ ่ วยล้นโรงพยาบาล จนต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทังออกมาตรการ
จํากัด 2 สัปดาห์ต่อการรวมตัวทางสังคมและกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี นายมาร์ค ซานดี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics กล่าวว่า เศรษฐกิจ
สหรัฐซึงแสดงสัญญาณการฟื นตัว อาจมีแนวโน้มทีเปลียนไป เมือพิจารณาถึงการระบาดขงโควิด-19 ทีรุ นแรงขึนในประเทศ และการขาดมาตรการสนับสนุน
เพิมเติม ประเด็นดังกล่าวสร้างแรงซือเข้าพยุงราคาทองคําไว้ ทังนี แนะนําจับตาแนวรับโซนบริเวณ 1,949-1,941 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าสามารถยืนได้แนะนําเข้า
ซือเพื อทํากําไรระยะสันจากกการดีดตัวขึน และเมือราคาทองคําปรับตัวขึนให้แบ่งขายทํากําไร เพื อลดความเสียงหากราคาปรับตัวขึนไม่ผ่านแนวต้านโซน
1,969-1,977 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์

ตารางที' 1 สรุ ป ภาวะตลาดภาคเย็น
9/11/2563 15:40 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,951.85

1,957.55

5.70

0.29%

Spot Silver ($)

25.58

25.74

0.16

0.62%

เงินบาท (฿/$)

30.57

30.51

-0.06

-0.20%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

28,250

28,250

0

0.00%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

39.45

40.34

0.89

2.26%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

37.38

37.95

0.57

1.52%

เงินยูโร (€/$)

1.1885

1.1868

-0.0018

-0.15%

ทีม' า : Bisnews

 (+) ดอลลาร์ป รับ ลงหลัง"ไบเดน"คว้าตําแหน่งปธน.สหรัฐ ดอลลาร์แตะระดับตําสุดรอบ QR สัปดาห์ในวันนี ขณะทีนักลงทุนขานรับการเลือกนายโจ
ไบเดนเป็ นประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการซือสกุลเงินทีเกียวกับการค้าจากคาดการณ์ทีว่า ทําเนียบขาวทีสงบขึนอาจหนุนการค้าและนโยบายการเงินสหรัฐ
จะยังคงอยู่ในเชิงผ่อ นคลาย หยวนแตะระดับสูงสุดรอบ ST เดือ น, ดอลลาร์นิวซีแ ลนด์ปรับ ขึน R.U% แตะระดับสูงสุดรอบ QW เดื อน และดอลลาร์
ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดรอบ X สัปดาห์ ขณะทีดัชนีดอลลาร์รว่ งสู่ระดับตําสุดนับตังแต่ตน้ เดือนก.ย. ปอนด์แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า S เดือน ขณะที
ยูโรปรับขึน R.Q% ต่อเนืองจากการดีดตัวขึนเกือบ S% จากสัปดาห์ทีแล้ว มาแตะระดับสูงสุดรอบ S เดือน ที Q.QTWY ดอลลาร์ นายไบเดนได้คะแนนจาก
คณะผู้เลื อ กตัง (electoral college) มากกว่า SXR เสี ยงทีจําเป็ น สําหรับ การได้รบั ชัยชนะในวันเสาร์ โดยชนะในรัฐเพนซิล เวเนี ย ซึงเป็ นรัฐสมรภูมิ ดู
เหมือนว่าพรรครีพบั ลิกนั จะยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา แม้ว่าผลในขันสุดท้ายอาจยังไม่ชดั เจนจนถึงการลงคะแนนเสียงรอบ S ในรัฐจอร์เจียใน
เดือนม.ค.
 (+) "มูด สี- "์ เตือ นมีค วามเสี'ย งสูงที'เ ศรษฐกิจ สหรัฐจะยํ'าแย่ล งจากโควิด -19,ขาดมาตรการสนับ สนุน นายมาร์ค ซานดี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ
Moody's Analytics กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐซึงแสดงสัญญาณการฟื นตัว อาจมีแนวโน้มทีเปลียนไป เมือพิจารณาถึงการระบาดของโควิด-QW ทีรุ นแรงขึน
ในประเทศ และการขาดมาตรการสนับสนุนเพิมเติม ข้อมูลทีรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพคินส์แสดงว่า สหรัฐมียอดผูต้ ิดโควิด-QW รายวันมากกว่า
100,RRR คนเป็ นครังแรกในวันพุธทีผ่านมา ซึงโดยรวมแล้ว สหรัฐมียอดผูต้ ิดโควิดQW สะสมกว่า QR ล้านคนจนถึงขณะนี ซึงเป็ นจํานวนสูงสุดทัวโลก "และ
เราไม่มีการสนับสนุนด้านการคลังเพิมเติม อย่างน้อยไม่มีในระยะใกล้จนถึงพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีในเดือนม.ค. ดังนัน นันทําให้
เศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างเปราะบาง" นายแซนดีกล่าว
 (+) การส่งออกของเยอรมนีเ พิ'ม มากกว่าคาดในก.ย. การส่งออกของเยอรมนีเพิมขึนมากกว่าคาดในเดือนก.ย.และการค้าต่างประเทศเป็ นแรงหนุนต่อ
เศรษฐกิจเยอรมันในช่วงเข้าสู่ไตรมาส a ขณะทีเยอรมนีประสบความยากลําบากในการหลีกเลียงการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวซําสอง สํานักงานสถิติ
ของรัฐบาลกลางเปิ ดเผยว่า การส่งออกทีปรับตามฤดูกาลเพิมขึน S.c% ต่อเดือนหลังการเพิมขึน S.W% ในเดือนส.ค.ทีทบทวนปรับขึนแล้ว การนําเข้า
ลดลง R.Q% หลังจากทีเพิมขึน Y.T% ในเดือนก่อนหน้า ยอดเกินดุลการค้าขยายสู่ Q.XT หมืนล้านยูโร นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า การส่งออกจะเพิมขึน
2.0% และการนําเข้าจะเพิมขึน S.Q% คาดว่ายอดเกินดุลการค้าจะอยู่ที Q.YT หมืนล้านยูโร
 (+/-) ตลาดหุ้น จีน : ดัช นีห ุ้น บลูช ิพ จีน ดีด ตัว แตะระดับ สูงสุด รอบ T ปี หลัง"ไบเดน"ชนะเลือ กตั-ง ดัชนีหนุ้ บลูชิพของปิ ดทีระดับสูงสุดรอบกว่า Y ปี
ขณะทีชัยชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐสร้างความหวังการฟื นฟูความสัมพันธ์การค้าจีน-สหรัฐ ดัชนีเซียงไฮ้คอมโพสิตของจีน
ปิ ดที c,cXc.Xc บวก UQ.YX จุดหรือ +Q.TU% ดัชนีหนุ้ บลูชิพ CSIcRR ปิ ดที a,WTQ.cY บวก WY.Uc จุดหรือ +Q.WU% โดยปิ ดทีระดับสูงสุดนับตังแต่วนั ที QX
มิ.ย.SRQY ดัชนี ChiNext กระดานหุน้ สตาร์ท-อัพและดัชนี STARYR ต่างปรับขึน c% นายไบเดน ว่าทีปธน.สหรัฐจะเรียกประชุมหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษโค
วิด-QW ในวันนี เพือตรวจสอบปั ญหาอันดับ Q ทีเขาจะเผชิญเมือเข้าดํารงตําแหน่งในเดือนม.ค. ขณะทีปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้แนวทางหลากหลายเพือรัง
ตําแหน่งของเขา นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์กล่าวว่า ชัยชนะดังกล่าวจะหนุนตลาดหุน้ A-share อย่างน้อยในระยะสัน จากความหวังความสัมพันธ์ทาง
การค้าจีน-สหรัฐทีดีขึน แม้ว่ากลยุทธ์การยับยังจีนของสหรัฐอาจจะไม่เปลียนแปลงมากนัก นายหลี ฮุยหยง รองผูจ้ ัดการทัวไปของบริษัท Hwabao WP
Fund Management Co กล่าวว่า ชัยชนะของนายไบเดนจะดีสาํ หรับหุน้ จีน เนืองจากช่วยขจัดความไม่แน่นอน
 (+/-) นิก เกอิด ีด ตัว แตะระดับ สูงสุด รอบ UV ปี , หุ้น "Honda"นําหุ้น ผู้ผ ลิต รถยนต์จ ากผลประกอบการแข็งแกร่ง ในวันนีดัชนีนิกเกอิของตลาดหุน้
ญี ปุ่ นแตะระดับสูงสุดของเมื อเกื อ บ c ทศวรรษก่อ น หลังจากทีนายโจ ไบเดนได้รบั ชัยชนะในการเลื อ กตังประธานาธิ บดีสหรัฐ ในขณะทีหุน้ Honda
Motors นําแรงบวกในกลุ่มหุน้ ผูผ้ ลิตรถยนต์หลังการเผยตัวเลขผลประกอบการทีแข็งแกร่ง ทังนี ดัชนีนิกเกอิปรับขึน S.SQ% สู่ Sa,TcW.Ta ซึงเป็ นระดับ
สูงสุดนับตังแต่เดือนพ.ย.QWWQ เพิมเติมต่อการดีดตัวขึน T.Q% ใน Y วันทีผ่านมา นักวิเคราะห์ทีระงับการเข้าซือเมือสัปดาห์ทีแล้วจากความไม่แน่นอน
การเมืองสหรัฐ แห่เข้าซือขณะทีพวกเขามุ่งความสนใจไปทีความสามารถของนายไบเดนในการขยายแผนกระตุน้ การคลังและมาตรการในการลดการ
แพร่กระจายของโควิด-19

ทีม' า : อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน
เวลา ประเทศ
วันจันทร์ที 9 พ.ย.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อ น

รายการ

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชือมันนักลงทุนจาก Sentix

-15.0

-8.3

วันอังคารที 10 พ.ย. 08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.8%

1.7%

08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

-1.9%

-2.1%

17.00น.

ยุโรป

ความเชือมันทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW

43.3

52.3

17.00น. เยอรมนี

ความเชือมันทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW

45.0

56.1

18.00น. สหรัฐฯ

NFIB เปิ ดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.

104.3

104.0

22.00น. สหรัฐฯ

จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิ ดใหม่ (JOLTS Job Openings)

6.50M

6.49M

Bank Holiday : Veterans Day (วันระลึกถึงทหารผ่านศึก)

-

-

ประมาณการครังแรก GDP ไตรมาส 3/2020

15.6%

-19.8%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.2%

20.30น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

745K

751K

23.00น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันดิบรายสัปดาห์

-

-8.0M

23.45น. สหรัฐฯ

ECB President Lagarde Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

BOE Gov Bailey Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

Fed Chair Powell Speaks

-

-

ประมาณการครังทีสอง GDP ไตรมาส 3/2020

12.7%

12.7%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.4%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชือมันผูบ้ ริโภค จาก UoM

82.1

81.8%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM

-

2.6%

วันพุธที 11 พ.ย.

ทังวัน

สหรัฐฯ

วันพฤหัสบดีที 12 พ.ย. 14.00น. อังกฤษ

วันศุกร์ที 13 พ.ย.

17.00น.

ยุโรป

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที 06 พฤศจิกายน 2563 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

