10 พฤศจิก ายน 2563
หากราคาทองคํายัง ไม่ห ลุ ด ตํากว่าแนวรับ โซน
1,859 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ ยัง มีโ อกาสลุ้ น ขึน, ทดสอบแนวต้าน
1,893-1,902 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ แต่อ าจระวัง แรงขายทํากําไร
หากราคาทองคําปรับ ตัวขึน, เข้าใกล้โซนแนวต้านดังกล่าว

1,859

1,847

1,831

1,893

1,902

1,912

สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้ารีบาวด์ขึนมาที 1,884.91 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังวานนีราคาทิงตัวลงแรงแตะระดับตําสุดบริเวณ 1,849.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังวานนี ไฟเซอร์
และ BioNTech เปิ ดเผยว่า ผลการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประสิทธิ ภาพมากกว่า 90% สําหรับผูท้ ีไม่เคยติดเชือมาก่อน และทางไฟเซอร์ เตรียมยืนขอจดทะเบียน
กับทางสํานักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน 50 ล้านโดส ภายในปี นี และ 1.3 พันล้านโดส ในปี หน้า ขณะที นายกรัฐมนตรี
บอริส จอห์นสันของอังกฤษระบุว่า อังกฤษได้สงวั
ั คซีนโควิด-19 จากบริษัท Pfizer และ BioNTech จํานวน 40 ล้านโดส และคาดว่าจะได้รบั 10 ล้านโดสภายในสินปี 2020
นอกจากนี คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อนุมตั ิให้ใช้แอนติบอดีของบริษัทอิไล ลิลลี แอนด์ โค (Eli Lilly & Co) ในการรักษาโรคโควิด-19 เป็ นกรณีฉกุ เฉิ น
(emergency use authorization -EUA) ข่าวทีกล่าวมานันเป็ นปั จจัยเชิงลบต่อราคาทองคํา แต่จะเห็นว่าระยะสัน ราคาทองคําค่อนข้างผันผวน แกว่งตัวค่อนข้างแรง ได้ทงั
ทางขึนและลง จึงแนะนําติดตามข่าวสารทีจะเข้ามาอย่างใกล้ชิด ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาเริมมีการดีดตัวกลับเมือราคาอ่อนตัวลงใกล้กรอบแนวรับ 1,847
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตําสุดของเดือนก.ย.) ซึงจะทําให้แรงขายชะลอตัวลง แต่หากการดีดตัวกลับราคายังไม่สามารถดีดตัวกลับไปทดสอบหรือยืนเหนือโซนแนวต้าน
1,893-1,902 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ได้ อาจเกิดแรงขายทีจะกดดันให้ราคาปรับตัวลง โดยมีแนวรับระยะสันที 1,859 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ (ระดับตําสุดของเดือนต.ค.) แนะนํากล
ยุทธ์ หากราคาไม่หลุด 1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําเสียงซือ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แบ่งขายทํากําไรหากราคาทองคําไม่สามารถกลับขึนยืน
เหนือ 1,893-1,902 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ อย่างไรก็ตามการลงทุนควรเป็ นในลักษณะเก็งกําไรระยะสัน เนืองจากราคามีความผันผวนสูง
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
10/11/2563 11.42 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,860.60

1,883.49

22.89

1.23%

Spot Silver ($)

24.09

24.23

0.14

0.60%

เงินบาท (฿/$)

30.56

30.44

-0.12

-0.41%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

28,300

27,200

-1,100

-3.89%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

42.40

41.90

-0.50

-1.18%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

39.81

39.65

-0.16

-0.40%

เงินยูโร (€/$)

1.1814

1.1835

0.0021

0.18%

ทีมา : Bisnews

 (+) นัก ลงทุน ชีเ, งิน หยวนได้ป ระโยชน์จ ากชัย ชนะของ"ไบเดน" นายโจ ไบเดนจะเป็ นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐ แต่สาํ หรับโลกการซือขาย
เงินตรา 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ตอ่ วัน ผูช้ นะอย่างไร้ขอ้ กังขาคือ เงินหยวนของจีน เนืองจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐ
จะลดน้อยลงและจีนจะปล่อยให้อัตราแลกเปลียนของตนสูงขึน วาณิ ชธนกิจรายใหญ่ต่างๆเร่งปรับเพิมคาดการณ์ โดยคาดว่าหยวนอาจแตะระดับ
สูงสุดในช่วงต้นปี 2018 ซึงทําไว้ก่อนทีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐจะเพิมความรุ นแรงของสงครามการค้า หยวนออฟชอร์ปรับขึน 0.6% เมือ
วานนี สู่ระดับสูงสุดครังใหม่ในรอบ 2 ปี ครึงที 6.547 หยวนต่อดอลลาร์ ซึงส่วนหนึงเกิดจากดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ยงั เกิดจากการควบคุมโรคระบาด
และการฟื นตัวทางเศรษฐกิจของจีนเช่นกัน ซึงเมืออิงตามนําหนักการซือขาย หยวนแตะระดับสูงสุดนับตังแต่เดือนมี.ค.
 (+) "ดิส นียแ์ ลนด์" ประกาศพัก งานพนัก งานเพิมเติม จากพิษโควิด -19 บริษัทวอลท์ ดิสนียร์ ะบุเมือวานนีว่า ทางบริษัทจะพักงานพนักงานเพิมเติม
จากสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เพราะยังไม่ทราบว่ารัฐดังกล่าวจะอนุญาตให้เปิ ดสวนสนุกอีกครังเมือไร อันเป็ นผลจากการระบาด
ของโควิด-19 ขณะนียังไม่ทราบจํานวนผูถ้ ูกพักงาน ซึงรวมถึงผูบ้ ริหาร, พนักงานประจํา และพนักงานรายชัวโมง กรณีดงั กล่าวมีขึนเพิมเติมจากการ
ปลดพนักงาน 28,000 ตําแหน่งในเดือนก.ย. ซึงส่วนใหญ่เป็ นพนักงานสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริดา
 (-) ซีอ ีโ อ"Pfizer"เผยจะรับ วัค ซีน โควิด -19 เป็ นคนแรกเพือคลายกังวลสาธารณชน ดร.อัลเบิรต์ บูรล์ า ประธานและประธานบริหารของบริษัท
Pfizer ระบุว่า เขาเต็มใจทีจะอยู่ในกลุ่มคนแรกๆทีจะรับวัคซีนโควิด-19 เพือคลายความกังวลของสาธารณชนด้านความปลอดภัยของวัคซีน แต่เขา
เสริมว่า ยังมีการพิจารณาด้านจริยธรรม "หากเรามีวคั ซีนจํานวนจํากัด ผมไม่มนใจว่
ั า จะมีการแนะนําให้คนอายุขนาดผม..หรือขีดความสามารถการ
ทํางานแบบผม เป็ นคนกลุ่มแรกๆทีได้รบั วัคซีนหรือไม่ ดังนัน ผมต้องเคารพเรืองนัน" นายบูรล์ า ซึงอายุประมาณ 50 ปี คาดการณ์ว่า อุปสงค์สาํ หรับ
วัคซีนของ Pfizer/BioNTech จะ "สูงกว่าสิงใดๆทีเราสามารถผลิตได้" เมือพิจารณาว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพกว่า 90% เขากล่าวว่า ทางบริษัท
อยู่ในแนวทางการผลิตวัคซีนมากถึง 50 ล้านโดสในปี 2020 และจะเพิมขึนสู่ 1.3 พันล้านโดสในปี 2021
 (-) FDA ไฟ เขี ย วแอนติบ อดีข อ ง "อิ ไ ล ลิ ล ลี " รั ก ษาโควิด -19 กรณี ฉ ุ ก เฉิ น คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อ นุมัติให้ใช้
แอนติบอดีของบริษัทอิไล ลิลลี แอนด์ โค (Eli Lilly & Co) ในการรักษาโรคโควิด-19 เป็ นกรณีฉุกเฉิน (emergency use authorization -EUA) โดยข่าว
ดังกล่าวช่วยหนุนราคาหุน้ อิไล ลิล ลี พุ่งขึนกว่า 3% นอกเวลาซือขายในตลาดหุน้ นิวยอร์กเช้านี แถลงการณ์ข องอิไล ลิล ลี ระบุว่า FDA ได้อ นุมัติ
แอนติบอดีทีชือว่า "Bamlanivimab" ของอิไล ลิลลี เพือใช้ในกรณี ฉุกเฉิน โดยแอนติบอดีชนิดนีได้รบั การยอมรับว่าสามารถรักษาผูป้ ่ วยโควิด-19 ทีมี
อาการเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ขณะทีผลการศึกษาซึงมีการเผยแพร่เมือวันจันทร์ระบุว่า แอนติบอดีชนิดนีสามารถลดจํานวนไวรัส, อาการของโรค
และลดอัตราของการทีผูป้ ่ วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทังนี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยได้รบั แอนติบอดีชนิด Bamlanivimab ทีผลิต
โดยบริษัทรีเจเนรอน ฟาร์มาซูติคลั ส์ อิงค์ หลังจากทีทรัมป์ ติดเชือโควิด-19 เมือเดือนทีแล้ว ซึงการได้รบั แอนติบอดีชนิดดังกล่าวทําให้ปธน.ทรัมป์ มี
อาการดีขนและหายป่
ึ
วยในเวลาต่อมา
 (-) ตลาดหุ้น เอเชีย เปิ ดบวกขานรับ วัค ซีน ต้านโควิด คืบ หน้ า ตลาดหุน้ เอเชียเปิ ดบวกขานรับวัคซีนต้านโควิดคืบหน้า และข่าวนีทําให้นกั ลงทุนมี
ความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื นตัวเร็วขึนจากวิกฤตโควิด-19 ตลาดหุน้ เอเชียปรับตัวขึนในเช้าวันนี ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กทีปิ ดพุ่งขึน
กว่า 800 จุดเมือคืน หลังจากไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทยารายใหญ่สุดของสหรัฐ และ BioNTech บริษัทยาของเยอรมนี แถลงความคืบหน้าครังใหญ่ในการ
ทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยข่าวดังกล่าวทําให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื นตัวเร็วขึนจากวิกฤตโควิด-19 ดัชนี SSE Composite
ตลาดหุน้ จีนเปิ ดวันนี ที 3,387.62 จุด เพิมขึน 13.89 จุด, +0.41% ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ ญี ปุ่ นเปิ ดวันนี ที 25,087.30 จุด เพิมขึน 247.46 จุด,
+1.00% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ ฮ่องกงเปิ ดวันนีที 26,474.04 จุด เพิมขึน 457.87 จุด, +1.76%
 (+/-) อังกฤษสังวัค ซีน โควิด -19 จาก"Pfizer",คาดจะได้ร ับ 10 ล้านโดสภายในสิน, ปี นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษระบุวา่ อังกฤษได้
สังวัคซีนโควิด-19 จากบริษัท Pfizer และ BioNTech จํานวน 40 ล้านโดส และคาดว่าจะได้รบั 10 ล้านโดสภายในสินปี 2020 นายกฯจอห์นสันระบุว่า
แนวโน้มของวัคซีนเป็ นสาเหตุหนึงทีสร้างทัศนะบวกว่า สถานการณ์จะดีขึนภายในฤดูใบไม้ผลิ แต่ระบุว่า กฎเกณฑ์การปิ ดเมืองครังใหม่ในอังกฤษยัง
จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
ทีมา: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Dailynews, Bisnews, และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อ น

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ที 9 พ.ย.

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชือมันนักลงทุนจาก Sentix

-10.0**

-8.3

วันอังคารที 10 พ.ย. 08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.5%**

1.7%

08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

-2.1%**

-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
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.
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คาดการณ์ความเชือมันผูบ้ ริโภค จาก UoM
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คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM
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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

