11 พฤศจิกายน 2563
ราคาทองคํากําลังพยายามสร้ างฐานและอาจมีความ
เป็ นไปได้ ทีราคาจะขึนทดสอบโซน 1,890-1,893 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ และ
หากผ่ า นได้ อ าจขยับ ขึ นทดสอบแนวต้ านบริ เ วณ 1,902 ดอลลาร์ ต่ อ
ออนซ์ แ ต่ หากผ่ า นแนวต้ านแรกไม่ ไ ด้ มีโ อกาสย่ อ ตั ว ลงมาในแนวรั บ
1,871-1,859 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ เพือสะสมกําลังอีกครัง

1,871

1,859

1,847

1,893 1,902

1,912

ทีมา : Bisnews

สรุ ป ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ อ้ างว่าตนถูกโกงด้ วยบัตรเลือกตังที
" #ผิดกฎหมาย และได้ สงั# ปลดนายมาร์ ก เอสเปอร์ รัฐมนตรี กลาโหมสหรัฐ พร้ อม
ประกาศแต่งตังนายคริ
"
สโตเฟอร์ มิลเลอร์ ผู้อํานวยการศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายแห่งชาติ ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที#รักษาการรมว.กลาโหมแทน ขณะที#เจ้ าหน้ าที#ระดับสูง
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ทยอยลาออกในช่วงเวลาถ่ายโอนอํานาจ ความเคลื#อนไหวดังกล่าวเป็ นการส่งสัญญาณที#อนั ตราย จนสร้ างความกังวลเกี#ยวกับการ
ถ่ายโอนอํานาจให้ กบั นายโจ ไบเดน ว่าที#ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ประเด็นดังกล่าว เพิ#มความเสี#ยงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี#ยง และสร้ างแรงซื "อทองคํา
ในฐานะสินทรั พย์ปลอดภัย ในระยะสันราคาทองคํ
"
ายังคงพยายามรักษาระดับไว้ โดยหากราคาสามารถทรงตัวได้ เหนือระดับ 1,871-1,859 ดอลลาร์ ต่อออนซ์
แนะนําเข้ าซื "อเพื#อหวังทํากําไรจากการดีดตัวขึ "นทดสอบโซน 1,893 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม แต่หากผ่านไปได้ ราคาจะขยับขึ "นทดสอบแนวต้ านถัดไปใน
โซน 1,902 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์

ตารางที 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
11/11/2563 15:46 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,876.70

1,878.00

1.30

0.07%

Spot Silver ($)

24.23

24.23

0.00

0.02%

เงินบาท (฿/$)

30.29

30.26

-0.03

-0.10%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

27,150

26,950

-200

-0.74%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

43.61

44.67

1.06

2.43%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

41.78

42.48

0.70

1.68%

เงินยูโร (€/$)

1.1818

1.1794

-0.0024

-0.21%

ทีมา : Bisnews

• (+) ผู้นําบราซิลโจมตีวัคซีนโควิด-19 ของจีนหลังเหตุฆ่าตัวตายทําให้ ต้องระงับการทดลอง หน่วยงานกํากับดูแลกฎระเบียบด้ านสุขภาพของบราซิล
ระงับการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของบริ ษัท Sinovac ของจีนจากเหตุไม่พึ#งประสงค์ร้ายแรง ซึ#งสร้ างความยินดีแก่ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ของ
บราซิล ซึ#งวิจารณ์ครั ง" แล้ วครั ง" เล่าเกี#ยวความน่าเชื#อถือของวัคซีนดังกล่าว และระบุว่ารั ฐบาลของเขาจะไม่ซื "อวัคซีนชนิดนี " สํานักงาน Anvisa ซึง# เป็ น
หน่วยงานกํากับดูแลกฎระเบียบด้ านสุขภาพของบราซิล ระงับการทดลองเมื#อวันจันทร์ โดยระบุว่า เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ "นในวันที# 29 ต.ค. รัฐบาล
นครเซาเปาโล ซึ#งเป็ นสถานที#ทดลองวัคซีน ระบุว่าการเสียชีวิตของอาสาสมัครคนหนึ#งได้ รับการขึน" ทะเบียนว่าเป็ นการฆ่าตัวตายและอยู่ระหว่างการ
สอบสวน
• (+) นักเศรษฐศาสตร์ เตือนวัคซีนต้ านโควิดไม่ ได้ ทาํ ให้ เศรษฐกิจสหรัฐดีขึนทันที คาร์ ล แทนเนนโบม หัวหน้ านักเศรษฐศาสตร์ จากนอร์ เทิร์น ทรัสต์ ให้
สัม ภาษณ์ กับ สถานี โ ทรทัศ น์ ซี เ อ็ น บี ซี ว่า วัค ซี น โควิ ด -19 ไม่ ไ ด้ เ ป็ นยาวิเ ศษที# จ ะทํ า ให้ เ ศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฟื "น ตัว แข็ ง แกร่ ง ได้ ใ นทัน ที โดยไม่ ค วรพึ# ง พา
ความก้ าวหน้ าเรื# องวัคซีนอย่างเดียว แต่เศรษฐกิจจําเป็ นต้ องมีการเพิ#มการสนับสนุนทางการคลังด้ วย ถ้ อยแถลงดังกล่าวมีขึ "น หลังตลาดหุ้นทัว# โลกปรับตัว
ขึ "น เนื#องจากไฟเซอร์ อิงค์ บริ ษัทยารายใหญ่สดุ ของสหรัฐ และไบโอเอ็นเทค บริ ษัทยาของเยอรมนี แถลงความคืบหน้ าครัง" ใหญ่ในการทดลองวัคซีนต้ านไวรัส
โควิด-19 โดยข่าวดังกล่าวทําให้ นกั ลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื น" ตัวจากวิกฤตโควิด-19 ไฟเซอร์ และ ไบโอเอ็นเทค ประกาศว่า ผลการทดลองบ่งชี "ว่า
วัคซีนต้ านไวรัสโควิด-19 ซึง# ทังสองบริ
"
ษัทพัฒนาร่ วมกัน มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกันไวรัสสําหรับผู้ที#ไม่เคยติดเชื "อมาก่อน และบริ ษัทจะจด
ทะเบียนวัคซีนต่อสํานักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในสัปดาห์หน้ า และคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน 50 ล้ านโดสภายในปี นี " และ 1,300 ล้ านโดสในปี หน้ า
นักเศรษฐศาสตร์ รายนี "แสดงความเห็นว่า ข่าววัคซีนและตัวเลขการจ้ างงานที#ดีกว่าคาดในสหรัฐเป็ นปั จจัยที#ดีสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ถึงอย่างนันก็
" ยงั ต้ อง
มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ#มเติมด้ วย เพราะหากพิจารณาในแง่ของการจ้ างงาน ยังมีชาวอเมริ กนั จํานวนมากที#ไม่มีงานทํา ขณะที#หน่วยงานรั ฐก็ไม่มี
งบประมาณมากพอ จนทําให้ ต้องมีการเลิกจ้ างและเลิกให้ บริ การบางอย่าง ซึง# ไม่เป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจ
• (+) ปอมเปโอไม่ ยอมรั บไบเดนชนะเลือกตัง มันใจทรั มป์ ครองทําเนียบขาวอีกสมัย นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐ ยังไม่ยอมรับชัยชนะของนายโจ ไบเดน แม้ นายไบเดนจากพรรคเดโมแครตได้ ประกาศชัยชนะในการเลือกตังประธานาธิ
"
บดีสหรัฐเมื#อสัปดาห์ที#ผ่านมา
ก็ตาม นายปอมเปโอกล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า "การเปลี#ยนผ่านของคณะทํางานประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในสมัยที# 2 จะเป็ นไปอย่างราบรื# น และเราจะ
นับทุกคะแนนเสียง เพื#อที#ทวั# โลกจะมีความมัน# ใจว่า การเปลี#ยนผ่านคณะบริ หารของทําเนียบขาวมีความจําเป็ นอย่างยิ#ง เพื#อให้ กระทรวงต่างประเทศทํางาน
อย่างประสบความสําเร็ จเมื#อประธานาธิบดีเข้ ารับตําแหน่งในวันที# 20 ม.ค." ถ้ อยแถลงของนายปอมเปโอมีขึ "น หลังทีมหาเสียงของปธน.ทรัมป์ตังคํ
" าถามถึง
ความถูกต้ องของการเลือกตังประธานาธิ
"
บดีสหรัฐเมื#อสัปดาห์ที#แล้ ว ด้ วยการดําเนินการทางกฎหมายในหลายรัฐ Battleground State ขณะที#ปธน.ทรัมป์
ยังคงไม่ยอมรั บความพ่ายแพ้ โดยอ้ างว่าตนถูกโกงด้ วยบัตรเลือกตังที
" #ผิดกฎหมาย ด้ านนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรั ฐ ก็ได้ ออกมายํา" ว่าการ
เลือกตังยั
" งไม่จบ ขณะที#นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นําเสียงข้ างมากในวุฒิสภาสหรัฐยืนยันว่า ปธน.ทรั มป์มีสิทธิ_ 100% ในการตังคํ
" าถามเกี#ยวกับผลการ
เลือกตัง" แม้ นายโจ ไบเดน ได้ ออกมาประกาศชัยชนะแล้ วก็ตาม
• (-) พรรคเดโมแครตครองเสียงข้ างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรั ฐ

สํานักข่าว AP รายงานว่า พรรคเดโมแครตของสหรั ฐสามารถควบคุมสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื#อวานนี " โดยพรรคเดโมแครตคว้ าเก้ าอี "อย่างน้ อย 218 ที#นงั# พรรคเดโมแครตอาจได้ เก้ าอี "อีกไม่กี#ที# แต่เสียงข้ างมากของพวกเขาในสภา
ผู้แทนราษฎรมีแนวโน้ มจะลดลง พวกเขารักษาเสียงข้ างมากหลัง AP ประกาศชัยชนะใน 3 รัฐในวันอังคาร โดยนางคิม ชไรเออร์ ชนะในวอชิงตัน, นายทอม
โอฮัลเลรานในแอริ โซนาและนายจิมมีย์ โกเมซ ในแคลิฟอร์ เนีย

ทีมา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ ที# 9 พ.ย.

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื#อมัน# นักลงทุนจาก 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

ความเชื#อมัน# ทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW

32.8**

52.3

17.00น. เยอรมนี

ความเชื#อมัน# ทางเศรษฐกิจเดือนพ.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)

-

-

ประมาณการครัง" แรก 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

ตัวเลขสต็อกนํ "ามันดิบรายสัปดาห์

-

-8.0M

ประมาณการครัง" ที#สอง GDP ไตรมาส 3/2020

12.7%

12.7%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.4%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชื#อมัน# ผู้บริ โภค จาก UoM

82.1

81.8%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM

-

2.6%

วันพุธที# 11 พ.ย.

ทังวั
" น

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 งที#มีการประกาศออกมา

*ที#มา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที# 06 พฤศจิกายน 2020 ซึง# อาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลังได้

