11 พฤศจิก ายน 2563
เน้ น การซือขายเก็ง กําไรระยะสั น เสี"ย งเข้าซือ
ในบริ เ วณ 1,871-1,859 ดอ ลลาร์ต ่ อ ออนซ์ (ตั ด ขาดทุ น หาก
หลุ ด 1,859 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์) พิจ ารณาขายทํากําไรช่ว งสั น
หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,893-1,902 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้ารีบาวด์อย่างจํากัด ขยับขึนทดสอบระดับสูงสุดได้เพียง 1,883.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที*เม็ดเงินส่วนใหญ่ยงั คงไหลออกจากตลาดสินทรัพย์ปลอดภัย
ไปยังตลาดสินทรัพย์เสี*ยงหลังจาก Pfizer Inc และ BioNTech เปิ ดเผยข้อมูลเชิงบวกต่อการทดลองวัคซีนโควิด-19 ทังนี รายงานข่าวระบุว่า เม็ดเงินเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ถกู
เปลี*ยนมือในวันจันทร์ท*ีผ่านมา ย้ายออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น หุน้ กลุ่มเทคโนโลยี, เยนของญี*ปนุ่ และพันธบัตรชันดี เข้าสู่สินทรัพย์เสี*ยง สะท้อนได้จากการทะยานขึนของ
ตลาดหุน้ ในระยะนี โดยดัชนีนิกเกอิทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 29 ปี ขณะที*ตลาดหุน้ เอเชียอื*นๆยังคงแกว่งตัวในแดนบวกเป็ นส่วนใหญ่ ถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อราคา
ทองคํา นอกจากนี ทองคําถูกกดดันหลัง นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผูน้ าํ เสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่า เขาไม่เห็นความจําเป็ นของการมีรา่ งกฎหมายมาตรการเยียวยาโควิด19 วงเงินสูง มุมมองดังกล่าวส่งผลกดดันราคาทองคํา เพราะอาจทําให้การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐเผชิญอุปสรรคได้หลังจากนี แต่อาจต้องติดตามว่า
เดโมแครตจะครองเสียงข้างมากได้ัทังวุฒิสภา(Senate) และ สภาผูแ้ ทนราษฎร(House) หรือไม่ ซึ*งถ้าหากไม่เป็ นเช่นนัน การเสนอมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของโจ ไบเดน อาจ
เผชิญปั ญหาจากการที*ไม่มีพรรคใดครองอํานาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส ดังนันต้องรอติดตามจนกว่าผลการนับคะแนนอย่างเป็ นทางการจะเสร็จสิน เพื*อดูแนวโน้มการครองเสียง
ข้างมากในสภาครองเกรสอีกครัง ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า หลังจากราคาทองคําทิงลงแรง ราคาสามารถยืนได้จึงเกิดแรงซือพยุงราคาไว้ อย่างไรก็ตาม เมื*อราคาปรับตัวขึน
ยังคงมีแรงขายเข้ามากดดันจนราคาปรับตัวขึนในระดับจํากัด หากราคาไม่ผ่านโซนแนวต้านระยะสันอยู่ท*ี 1,893-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าเป็ นการแกว่งตัวในกรอบโดย
มีแนวรับบริเวณ 1,871-1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,859 เป็ นระดับตํ*าสุดวานนี และระดับตํ*าสุด เดือนต.ค.) แนะนํากลยุทธ์ ซือขายเพื*อเก็งกําไรระยะสันจากการแกว่งตัวในกรอบ
โดยเสี*ยงซือในบริเวณ 1,871-1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ตการลงทุนหากราคาหลุด 1,859 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาดีดตัวขึนให้พิจารณาโซน 1,893-1,902 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์เป็ นจุดขายทํากําไร

สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,876.70

1,879.73

3.03

0.16%

Spot Silver ($)

24.23

24.35

0.13

0.52%

เงินบาท (฿/$)

30.29

30.26

-0.03

-0.11%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

27,150

26,950

-200

-0.74%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

43.61

43.96

0.35

0.80%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

41.78

41.81

0.03

0.07%

เงินยูโร (€/$)

1.1818

1.1827

0.0009

0.07%

ทีม" า : Bisnews

 (+) ไบต์แ ดนซ์ฟ้ อ งศาลอุท ธรณ์ข วางทรัม ป์ สั"งเลิก กิจ การติEก ต็อ กในสหรัฐ ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึง* เป็ นบริษัทแม่ของติก^ ต็อก (TikTok) ธุรกิจ
แอปวิดีโอสันของจีนเปิ ดเผยว่า บริษัทได้ย*ืนฟ้องต่อศาลอุทธรณ์สหรัฐ เพื*อคัดค้านคําสั*งของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที*ให้ไบต์
แดนซ์เลิกกิจการติก^ ต็อกในสหรัฐ ซึ*งคําสั*งดังกล่าวจะครบกําหนดเส้นตายในวันพฤหัสบดีท*ี 12 พ.ย.นี ทังนี เมื*อวันที* 14 ส.ค.ที*ผ่านมา ปธน.ทรัมป์ ได้
ออกสั*งบริหารให้ไบต์แดนซ์ทาํ การขายหรือเลิกกิจการของติก^ ต็อกในสหรัฐภายในเวลา 90 วัน ซึง* จะครบกําหนดในวันที* 12 พ.ย.นี
 (-) ดัช นีน ิก เกอิท ะยานสู่ร ะดับ สูง สุด ในรอบกว่า 29 ปี จากความหวัง เรื"อ งวัค ซีน โควิด -19 หุน้ ญี* ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 29 ปี ในวันนี
เนื*องจากนักลงทุนยังคาดหวังถึงการฟื นตัวทางเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วจากการระบาดของโควิด-19 จากพัฒนาการที*เกี*ยวข้องกับวัคซีน ทังนี ดัชนี
นิกเกอิปรับขึน 1.74% มาที* 25,338.52 ในช่วงปิ ดตลาดภาคเที*ยง ซึ*งขยายการปรับขึนจาากรอบการซือขายก่อนหน้าเมื*อแตะระดับสูงสุดนับตังแต่
เดือนมิ.ย.ปี 1991 ขณะที* ดัชนี TOPIX ปรับขึน 1.34% มาที* 1,723.65 หุน้ ฟิ วเจอร์สหรัฐปรับขึนเล็กน้อยในช่วงแรกของรอบการซือขายเอเชีย ซึง* เป็ น
อีกปัจจัยหนุนตลาดหุน้ ญี*ปนุ่
 (-) เม็ด เงิน เกือ บ 2 ล้านล้านดอลลาร์ส ะพัด ในตลาดการเงิน จากข่าววัค ซีน โควิด -19 ข่าวพัฒนาการสําคัญด้านวัคซีนโควิด-19 จุดชนวนวันที*มี
การซือขายมากที*สุดวันหนึ*งนับตังแต่จุดสูงสุดของวิกฤติโรคระบาด โดยเงินเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ถูกเปลี*ยนมือในวันจันทร์ เทรดเดอร์แห่เข้าสู่
สินทรัพย์เสี*ยงในหุน้ , ตลาดปริวรรตเงินตรา และพันธบัตร หลังจากที*บริษัท Pfizer Inc เผยข้อมูลเชิงบวกต่อการทดลองวัคซีนโควิด-19 ขณะที*ยา้ ยออก
จากสิ น ทรัพ ย์ป ลอดภัย เช่น หุน้ กลุ่ม เทคโนโลยี , เยนของญี* ปุ่นและพันธบัต รชันดี นายมาร์ค เทเลอร์ เทรดเดอร์ฝ่ ายขายของบริษั ท Mirabaud
Securities ระบุว่า "ปริมาณการซือขายทะยานขึนเช่นกันขณะที*มีการปรับสมดุลพอร์ตให้เหมาะสม" ในสหรัฐมีการซือขายเกือบ 5 แสนล้านดอลลาร์ใน
ตลาดหุน้ ในวันจันทร์ โดยเป็ นหนึ*งในวันที*มีการซือขายคึกคักมากที*สุดนับตังแต่เดือ นมี .ค. ขณะที*ในยุโรปมี การซือขายเป็ นมูล ค่า 1.20 แสนล้าน
ดอลลาร์
 (-) อิต าลีเ ตรีย มเป็ นประเทศที" 10 ของโลก ติด โควิด -19 สะสมแตะหลัก ล้าน วันนี (11 พฤศจิกายน) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ยังคงรุ น แรงอย่างต่อ เนื* อ ง โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ล่าสุด อิต าลี เตรีย มเป็ นประเทศที* 10 ของโลกที*มี ผู้ติด โควิด -19 สะสมแตะหลักล้าน
(995,463 ราย) มีผเู้ สียชีวติ แล้ว 42,330 ราย พบการระบาดรุ นแรงสุดในอิตาลีท*ีแคว้นลอมบาร์เดีย (ราว 2.65 แสนราย) ตามมาด้วยแคว้นปิ เอตมองต์
(ราว 1 แสนราย) และแคว้นคัมปาเนีย (ราว 9 หมื*นราย)
 (-) ผู้น ําเสีย งข้างมากวุฒสิ ภาสหรัฐหนุน ร่างกม.เยีย วยาโควิด -19วงเงิน ตํ"า เมื*อวานนีนายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผูน้ าํ เสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ
ระบุว่าเขาไม่เห็นความจําเป็ นของการมีรา่ งกฎหมายมาตรการเยียวยาโควิด-19วงเงินสูง และมีความเห็นพ้องต้องกันระหว่าง 2 พรรคการเมืองในการ
ผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายที*เฉพาะเจาะจงในหลายส่วนก่อนสินปี นี เขากล่าวว่า "หากเราจะทําข้อตกลงที*เห็นชอบด้วยกันทัง 2 พรรค เราจําเป็ นต้อง
คิดเกี* ยวกับขนาดที*เหมาะสม สําหรับผมแล้วดูเหมื อนว่าสิ*งที*ทาํ ให้เราเผชิญ ภาวะติดขัดมาหลายเดือนยังคงอยู่ ผมไม่คิดว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
ต้องการมาตรการวงเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ ผมคิดว่าควรมีการกําหนดเป้าหมายเฉพาะจุดและคล้ายกับสิ*งที*ผมผลักดันในเดือนต.ค.และก.ย."
 (+/-) ไบเดน โจมตีท รัม ป์ ทําสิ"งทีน" ่าละอายหลังไม่ย อมรับ ผลการเลือ กตังปธน. สํานักข่าว CNBC รายงานว่า นายโจ ไบเดน ว่าที*ประธานาธิบดี
สหรัฐฯจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่าการที*ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฎิเสธที*จะเริ*มต้นกระบวนการการเปลี*ยนฝ่ ายบริหารของ
ทําเนียบขาว และปฎิเสธที*จะยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐฯเมื*อวันที* 3 พ.ย. เป็ นสิ*งที*น่าละอาย โดยนายไบเดนยืนยันว่า
พร้อมที*จะเข้าพิธีสาบานตนในวันที* 20 ม.ค.2564 อย่างแน่นอน นายไบเดน กล่าวว่าในขณะนีเขาและทีมงานได้เริ*มต้นขันตอนการเปลี*ยนผ่าน ซึง* เขา
จะดําเนินการตามขันตอนเพื*อให้ทกุ อย่างทํางานสอดคล้องกัน รวมถึงการคัดเลือกผูท้ *ีเหมาะสมเข้ามาเป็ นรัฐมนตรี หลังจากที*เข้าพิธีสาบานตนในวันที*
20 ม.ค. นอกจากนี เขายังได้พูดคุยกับผูน้ าํ ประเทศของทวีปยุโรปโดยมี เป้าหมายสําคัญ คือการทํางานร่วมกันเพื* อต่อ สูก้ ับไวรัสโควิด-19 ความ
เคลื*อนไหวของนายไบเดน ในครังนีเกิดขึนหลังจากที*นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวว่าเขาและฝ่ ายบริหาร
จะยอมรับการเปลี*ยนผ่าน แต่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตังในครังนี และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงทําหน้าที*ตอ่ ไป ขณะที*ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ ได้กล่าวผ่านทวิตเตอร์วา่ เขาคือผูช้ นะในการเลือกตังประธานาธิบดีในครังนี

ทีม" า: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Dailynews, Bisnews, และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ท*ี 9 พ.ย.

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื*อมั*นนักลงทุนจาก 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

ความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW

32.8**

52.3

17.00น. เยอรมนี

ความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW

39.0**

56.1

18.00น. สหรัฐฯ

NFIB เปิ ดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.

104.0**

104.0

22.00น. สหรัฐฯ

จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิ ดใหม่ (JOLTS Job Openings)

6.44M

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

-

-

ประมาณการครังที*สอง GDP ไตรมาส 3/2020

12.7%

12.7%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.4%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชื*อมั*นผูบ้ ริโภค จาก UoM

82.1

81.8%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM

-

2.6%

วันพุธที* 11 พ.ย.

ทังวัน

สหรัฐฯ

วันพฤหัสบดีท*ี 12 พ.ย. 14.00น. อังกฤษ

วันศุกร์ท*ี 13 พ.ย.

17.00น.

ยุโรป

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อ น

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที*มีการประกาศออกมา

*ที*มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที* 06 พฤศจิกายน 2563 ซึง* อาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลังได้

