10 พฤศจิกายน 2563
ความแข็งแกร่ งของราคาทองคําและแรงซือน้ อย ทํา
ให้ ก ารลงทุนอาจต้ อ งเป็ นไปในลั ก ษณะรอจังหวะการอ่ อ นตัวลงของ
ราคาค่ อ ยเข้ าซือ หรื อ ราคาทองคําไม่ สามารถยืน 1,893 ดอลลาร์ ต่ อ
ออนซ์ ได้ ราคาอาจอ่ อนตัวลงเพื-อสะสมกําลังอีกครั ง ทังนีประเมินแนว
รับบริเวณ 1,859-1,847 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,859

1,847

1,831

1,893 1,902

1,912

ที-มา : Bisnews

สรุ ป ผู้เชียวชาญด้ านวัคซีน ตังคําถามเกียวกับการผลิต, การกระจายวัคซีน โดยสําคัญทีสุด คือ ผลงานและความสามารถของวัคซีน ซึงวัคซีนจะป้องกันไวรัส
นานเพียงใดและจะสร้ างประโยชน์มากเพียงใด ยังคงต้ องการคําตอบ แม้ ว่าตัวเลขต่างๆ ทางการทดลองแสดงผลเชิงบวกอย่างมาก แต่การทดลองของ Pfizer
เริ มต้ นเมือไม่ถงึ 4 เดือนก่อน และ แม้ วา่ ดร.อัลเบิร์ต บูร์ลา ประธานและประธานบริ หารของบริ ษัท Pfizer ระบุวา่ เต็มใจทีจะอยู่ในกลุ่มคนแรกๆทีจะรับวัคซีนโค
วิด-19 เพือคลายความกังวลของสาธารณชนด้ านความปลอดภัยของวัคซีน แต่ยงั คงมีคําถามหลายประการเกียวกับวัคซีน นอกจากนี รายงานตัวเลขผู้ติดเชือ
รายใหม่ของสหรัฐแตะระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ทะลุ 100,000 คนติดต่อกันเป็ นวันที 6 รวมทัง จํานวนชาวอเมริ กนั ทีรั กษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลในขณะนี
ทะยานขึนประมาณ 73% ในช่วง 30 วันทีผ่านมา สู่อย่างน้ อย 59,008 คนต่อวัน ข้ อมูลดังกล่าว กระตุ้นแรงซือทองคําให้ ฟืนตัวขึน ทังนี ราคาทองคําค่อยๆ
ปรับตัวขึน แต่หากยังไม่สามารถผ่านแนวต้ านไปได้ ยังคงต้ องระมัดระวังแรงขายออกมา แนะนําให้ เปิ ดสถานะซือบริ เวณ 1,859 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ แต่หากไม่
หลุดบริ เวณ 1,847 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ให้ ตดั ขาดทุน แต่สําหรับผู้ทีรับความเสียงได้ น้อย แนะนําให้ ทยอยปิ ดสถานะซือเพือเก็งกําไรหากการดีดตัว ไม่ผ่านแนว
ต้ านบริ เวณแนวต้ าน 1,893-1,902 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์

ตารางที- 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
10/11/2563 15:55 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,860.60

1,887.63

27.03

1.45%

Spot Silver ($)

24.09

24.29

0.20

0.84%

เงินบาท (฿/$)

30.56

30.45

-0.11

-0.36%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

28,300

27,300

-1,000

-3.53%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

42.40

42.44

0.04

0.09%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

39.81

40.48

0.67

1.68%

เงินยูโร (€/$)

1.1814

1.1836

0.0022

0.19%

ที-มา : Bisnews

• (+) อัตราการว่ างงานของอังกฤษเพิ-มสู่ 4.8% ในช่ วง 3 เดือนถึงก.ย. ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการแสดงในวันนีว่า อัตราการว่างงานของอังกฤษ
เพิมขึนในช่วง 3 เดือนถึงเดือนก.ย. สู่ 4.8% ตามคาด และการปลดพนักงานแตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์
• (+) เฟดเตือนความเสี-ยงด้ านการเงิน-ราคาสินทรัพย์ ลด เหตุโควิดกระทบยืดเยือ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกรายงานเตือนเกียวกับความ
เป็ นไปได้ ทีราคาสินทรัพย์จะปรับตัวลดลง และอาจเกิดความเสียงด้ านการเงินในรู ปแบบอืนๆ เนืองจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยยังคงดําเนินต่อไป เฟดระบุในรายงานเสถียรภาพทางการเงินทีออกทุกๆ 2 ปี ว่า "เมือพิจารณาจากความไม่แน่นอนทีสูงมากอัน
เนืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงกดดันของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถือเป็ นความท้ าทายมากเป็ นพิเศษ และราคาสินทรัพย์ยงั คงมี
แนวโน้ มลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หากนักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสียง หรือการฟื นตัวทางเศรษฐกิจอ่อนแอลง" "ทีผ่านมา รายได้ ของภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรื อนลดน้ อยลง ในขณะทีการกู้ยืมในภาคธุรกิจปรับตัวขึน ซึงทําให้ ภาคครัวเรื อนและบริ ษัทเอกชนมีความเสียงมากขึนทีจะเผชิญภาวะ
ชะงักงันในอนาคต" เฟดระบุในรายงาน และเสริ มว่า การผิดนัดชําระหนีอาจสูงขึน ซึงจะสร้ างความเสียหายต่อบรรดาสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ การ
เปิ ดเผยรายงานดังกล่าวของเฟดมีขึนหลังจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์รายงานเมือวานนีว่า สหรัฐมีจํานวนผู้ติดเชือโควิด-19 มากกว่า 10 ล้ าน
รายแล้ ว ซึงเกิดขึนภายในเวลาเพียง 10 วันหลังจากจํานวนผู้ติดเชืออยู่ทีระดับ 9 ล้ านราย "ในระยะใกล้ นี ความเสียงทีเป็ นผลมาจากการแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด-19 และผลกระทบทีมีต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกนัน ยังคงอยู่ในระดับทีสูงมาก" เฟดระบุในรายงาน
• (+) ผู้เชี-ยวชาญเตือนวัคซีนโควิด-19 ของ"Pfizer"สร้ างคําถามเรื-องความปลอดภัย,ระยะเวลาการป้องกัน ผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 จาก
บริษัท Pfizer Inc และ BioNTech กระตุ้นทัศนะบวกทีว่า โลกจะมีหนทางหลุดพ้ นจากโรคระบาดเร็ วๆนี แต่ผ้ เู ชียวชาญเตือนว่า วัคซีนดังกล่าวยังต้ อง
เผชิญอุปสรรคมากมาย ผู้เชียวชาญด้ านวัคซีนระบุว่า คําถามเกียวกับการผลิต, การกระจายวัคซีน และสิงสําคัญทีสุด ผลงานและความสามารถของ
วัคซีนยังคงต้ องการคําตอบ แม้ ว่าตัวเลขต่างๆแสดงผลเชิงบวกอย่างมาก โดยการทดลองของ Pfizer เริ มต้ นเมือไม่ถึง 4 เดือนก่อน และวัคซีนจะ
ป้องกันไวรัสนานเพียงใดและจะสร้ างประโยชน์มากเพียงใดยังไม่ทราบเกือบจะสินเชิงสําหรับขณะนี นายไมเคิล คินช์ ผู้เชียวชาญด้ านการพัฒนายา
และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์ระบุว่า "คําถามสําคัญยังคงเป็ นเรื องเวลา เวลาจะบอกเราว่าการปกป้องดังกล่าวยังคงเป็ น
ประโยชน์สําหรับประชากรจํานวนมากหรือไม่"
• (+) ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสหรัฐพุ่งทําสถิติท-กี ว่ า 59,000 คน มีผ้ ปู ่ วยโควิด-19 กว่า 59,000 คนในโรงพยาบาลทัวสหรัฐเมือวานนี
ซึงเป็ นจํานวนผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสูงทีสุดของประเทศ ขณะทีผู้ติดเชือรายใหม่แตะระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็ นวันที 6 ตัวเลข
ดังกล่าวยืนยันว่า สหรัฐเป็ นประเทศทีได้ รับผลกระทบมากทีสุดจากการระบาดของโควิด-19 แม้ แต่ในขณะทีบริ ษัทผลิตยา Pfizer Inc สร้ างความหวัง
บางส่วนจากความสําเร็จในการทดลองวัคซีนขันปลาย จํานวนชาวอเมริกนั ทีรักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลในขณะนีทะยานขึนประมาณ 73% ในช่วง
30 วันทีผ่านมา สู่อย่างน้ อย 59,008 คน ซึงเป็ นระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ทีแซงหน้ าระดับสูงสุดก่อนหน้ า ที 58,370 คนในวันที 22 ก.ค. ส่วนยอดผู้ติด
เชือรายวันทะลุ 100,000 คนติดต่อกันเป็ นวันที 6
• (+/-) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจนี คลายวิตกหลัง"ไบเดน"ชนะเลือกตัง ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ระบุว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีน ซึงเป็ นหนึงใน
เป้าหมายหลักของประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐในการต่อสู้ของสหรัฐกับจีน หวังว่า นายโจ ไบเดนจะสามารถสร้ างความสัมพันธ์ เชิง
สร้ างสรรค์ มากขึน แต่แทบจะไม่มีผ้ ูทีคิดว่า ความเป็ นปฏิปักษ์ จะลดน้ อยลง พวกเขาระบุว่า การดํารงตําแหน่ง 4 ปี ของปธน.ทรัมป์สอนให้
อุตสาหกรรมดังกล่าวเรียนรู้ถงึ ความสําคัญของการพึงพาตัวเอง และความมุ่งมันของจีนในการปรับปรุ งความสามารถด้ านเทคโนโลยีภายในประเทศ
จะไม่เปลียนแปลง นายฟาง ซิงตง ผู้อํานวยการสมาคมอินเทอร์ เน็ตและสังคมของมหาวิทยาลัยการสือสารเจ้ อเจียงระบุว่า "อย่างน้ อย คาดว่าสหรัฐ
จะสนับสนุนการเปิ ดกว้ างอีกครัง, การเคารพต่อการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมอีกครัง และสนับสนุนนวัตกรรมอีกครัง อย่างไรก็ตาม ในด้ านเทคโนโลยี
ระดับสูง ทฤษฎีการแข่งขันจะไม่สินสุดลง และจีนและสหรัฐจะแข่งขันกันด้ วยความสามารถด้ านนวัตกรรมทีแท้ จริงในทศวรรษหน้ า"
ที-มา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ ที 9 พ.ย.

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชือมันนักลงทุนจาก Sentix

-10.0**

-8.3

วันอังคารที 10 พ.ย. 08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนต.ค.

0.5%**

1.7%

08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผู้ผลิต (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

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.2%

20.30น. สหรัฐฯ

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

745K

751K

23.00น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันดิบรายสัปดาห์

-

-8.0M

ประมาณการครังทีสอง GDP ไตรมาส 3/2020

12.7%

12.7%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.4%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชือมันผู้บริ โภค 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

วันศุกร์ ที 13 พ.ย.

17.00น.

ยุโรป

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่ อน

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที 06 พฤศจิกายน 2020 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

