12 พฤศจิก ายน 2563
เน้น ซือขายเก็งกําไรระยะสัน การเข้าซืออาจต้อ งรอ
จังหวะการอ่อ นตัวลงของราคาค่อ ยเข้าซือ หรือ หากราคาทองคําไม่
สามารถยืน 1,884-1,890 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ไ ด้ ให้แ บ่งทองคําออก
ขายเพื2อ ทํากําไรบางส่วน แต่ห ากผ่านได้ใ ห้ช ะลอการขายออกไป
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ 1,861.80 - 1,872.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แรงซือ$ กลับเข้ามายังไม่มากนัก ท่ามกลางปั จจัยลบที,เข้ามาในระยะนี $ ไม่ว่าจะเป็ นเรื,องข่าวดีเกี,ยวกับการ
พัฒนาวัคซีนจากทัง$ บริษัท Pfizer ร่วมกับ BioNTech และวัคซีนของบริษัท Moderna ซึ,งขณะนีเ$ ตรียมที,จะประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน หากได้ผลดี น่าจะมีการผลิตและแจกจ่ายอย่างเร็วสุด
ภายในสิน$ ปี นี $ แต่จะเป็ นการแจกจ่ายแบบฉุกเฉินให้กบั กลุ่มเสี,ยงก่อน ส่วนการกระจายให้กบั ประชาชนจํานวนมากแบบทั,วถึงยังต้องใช้เวลา ดังนัน$ จึงมองว่าราคาทองคํา Price in ในเชิงลบจากข่าว
ดีวคั ซีนไปพอสมควรแล้ว แต่ก็ยงั อีกหลายปั จจัยที,เข้ามากดดัน ทัง$ แรงขายของกองทุน SPDR ที,เพิ,มขึน$ โดยในช่วงสัปดาห์นี $ SPDR ขายทองคํา -16.93 ตัน จึงแนะนําติดตามแรงซือ$ ขายดังกล่าว
ต่อไป เพื,อสะท้อนมุมมองของนักลงทุน นอกจากนี $ แนะนําระวังความผันผวนที,อาจเกิดขึน$ โดยวันนีม$ ีปัจจัยน่าติดตามหลายปั จจัย ทัง$ การเปิ ดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อาทิ CPI และจํานวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมทัง$ การประชุมประจําปี ECB Forum ในคืนนี $ ซึ,งจะมีการเสวนาร่วมกันของนางคริสติน ลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรป(ECB), นายแอนดรูว ์ เบลีย ์ ผูว้ ่า
การธนาคารกลางอังกฤษ(BoE) และนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(FED) แนะนําเน้นจับตาโทนแถลงของ"พาวเวล" เพราะแม้ว่าการพัฒนาวัคซีนจะมีความคืบหน้าเชิงบวก แต่
เศรษฐกิจสหรัฐยังได้รบั ผลกระทบจากการะบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ,งขณะนีย$ อดผูต้ ิดเชือ$ รายใหม่เพิ,มขึน$ เกินวันละ 100,000 ราย/วัน มาเป็ นระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์แล้ว ขณะที,มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐยังไม่น่าจะบรรลุได้เร็วๆนีเ$ พราะต้องรอจนกว่าการตัง$ รัฐบาลจะเสร็จสิน$ ดังนัน$ สิ,งที,จะช่วยเศรษฐกิจสหรัฐได้ตอนนีค$ ือมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของเฟด ซึ,ง
หากพาวเวลส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ,มเติม อาจช่วยกระตุน้ แรงซือ$ ทองคําเมื,อราคาอ่อนตัวลง ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวันหากราคาทองคําไม่หลุด 1,859-1,855
ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีโอกาสที,ราคาจะพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้ โดยหากยืนเหนือระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าได้ (โซน1,880-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์) การขยับขึน$ จะมีแนวต้านไปที, 1,890
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรก กรอบด้านล่างจะอยู่ที, 1,847-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํากลยุทธ์การลงทุน เข้าซือ$ เมื,อราคาทองคําอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,8591,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ตดั ขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับบริเวณ 1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื,อถอยจุดซือ$ ไปแนวรับถัดไป และแบ่งขายหากราคาทองคําไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ
1,884-1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือต่อเพื,อไปรอขายที,แนวต้านถัดไป
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ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,864.61

1,869.78

5.17

0.28%

Spot Silver ($)

24.27

24.23

-0.04

-0.16%

เงินบาท (฿/$)

30.28

30.27

-0.01

-0.05%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,950

26,850

-100

-0.37%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

43.80

43.88

0.08

0.18%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

41.40

41.55

0.15

0.36%

เงินยูโร (€/$)

1.1776

1.1769

-0.0007

-0.06%
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 (+) นิว ยอร์ก ออกมาตรการคุม โควิด ห้ามรวมกลุ่ม เกิน 10 คน-สั2งธุร กิจ ปิ ดก่อ น 4 ทุ่ม นายแอนดรู ว ์ คัวโม ผูว้ า่ การรัฐนิวยอร์กของสหรัฐ ออก
มาตรการครัง$ ใหม่เพื,อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมุ่งเน้นเกี,ยวกับการทํากิจกรรมในที,พกั ส่วนบุคคล ผับบาร์ ร้านอาหาร และยิมใน
รัฐนิวยอร์ก หลังมีผูเ้ สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ,มขึน$ ทั,วสหรัฐในช่วงฤดูใบไม้ร่วง "นครนิวยอร์กปฏิบตั ิตามหลักวิทยาศาสตร์ อย่างที,ทราบกันว่า การ
รวมกลุ่มในสถานที,ปิดและปาร์ตีส$ งั สรรค์เป็ นแหล่งแพร่กระจายโควิด-19 ขนาดใหญ่ และเพื,อชะลอการแพร่ระบาด นครนิวยอร์กได้จาํ กัดการรวมกลุ่ม
ในอาคารตามที,พักส่วนบุคคลไม่ให้เกิน 10 คน มาตรการดังกล่าวจะมีผลตัง$ แต่เวลา 22.00 น.ในวันศุกร์นีเ$ ป็ นต้นไป" นายคัวโมทวีตข้อความ "นคร
นิวยอร์กกําลังดําเนินการยับยัง$ การแพร่ระบาด หลังมีผตู้ ิดเชือ$ โควิด-19 เพิ,มมากขึน$ สถานที,ท,ีได้รบั อนุญาตให้จาํ หน่ายเครื,องดื,มแอลกอฮอล์ ผับบาร์
และร้านอาหาร รวมถึงโรงยิม ต้องปิ ดภายในเวลา 22.00 น. กฎใหม่ท,ีบงั คับใช้ท,วั รัฐนิวยอร์กจะมีผลในเวลา 22.00 วันศุกร์นี"$ ผูว้ ่าการรัฐนิวยอร์กทวีต
อีกข้อความ "สถานการณ์โควิดทั,วประเทศกําลังแย่ลงเรื,อยๆ หลังพบผูต้ ิดเชือ$ เพิ,มในฤดูใบไม้รว่ ง ทางรัฐเองกําลังเร่งรับมือ แต่เราอยากให้ชาวนิวยอร์ก
ร่วมมือด้วย ขอให้ทกุ คนสวมหน้ากากอนามัย เข้ารับการตรวจหาเชือ$ ปฏิบตั ติ ามหลักสุขอนามัยอย่างจริงจัง" นายคัวโมเสริม
 (+) ที2ป รึก ษา'ไบเดน'แนะล็อ กดาวน์ส หรัฐ 4-6 สัป ดาห์ ที,ปรึกษา'ไบเดน'แนะล็อกดาวน์สหรัฐ 4-6 สัปดาห์ เพื,อคุมโควิด-ฟื $ นฟูเศรษฐกิจ ดร.ไม
เคิล ออสเตอร์โฮล์ม ที,ปรึกษาด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของนายโจ ไบเดน ว่าที,ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐกล่าวว่า การปิ ดธุรกิจและการ
จ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนที,สูญ เสียค่าจ้างเป็ นเวลา 4-6 สัปดาห์ อาจช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ และจะช่วยให้เศรษฐกิจ
ดําเนินต่อไปได้จนกว่าจะมีการอนุมตั ิและจัดจําหน่ายวัคซีนต้านโรคโควิด ดร.ออสเตอร์โฮล์ม ซึ,งดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการศูนย์นโยบายการและการ
วิจยั โรคติดเชือ$ ของมหาวิทยาลัยมินนิโซตากล่าวว่า สหรัฐกําลังก้าวเข้าสู่ "นรกโควิด" ขณะที,จาํ นวนผูต้ ิดเชือ$ กําลังเพิ,มขึน$ เนื,องจากประชาชนเริ,มเบื,อ
หน่ายกับการต้องสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี $ สภาพอากาศที,หนาวเย็นขึน$ จะเป็ นแรงผลักดันให้ประชาชนอยู่
รวมกันภายในอาคารบ้านเรือน ซึง, จะยิ,งทําให้การสัมผัสติดเชือ$ เป็ นไปได้ง่ายมากขึน$
 (-) โมเดอร์น าเตรีย มวิเ คราะห์ผ ลทดลองวัค ซีน โควิด ฟอซีค าดมีป ระสิท ธิภ าพ 89-96% โมเดอร์นา (Moderna) บริษัทเภสัชกรรมสัญ ชาติ
อเมริกนั ประกาศเมื,อวานนีว$ า่ บริษัทมีขอ้ มูลจากการทดลองขัน$ สุดท้ายเพียงพอในการนําไปวิเคราะห์ขนั$ แรกเพื,อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนต้าน
โรคโควิด-19 ที,พัฒ นาขึน$ โดยในขณะนี ก$ าํ ลังอยู่ระหว่างการเตรียมข้อ มูล ดังกล่าวเพื, อ ส่งให้คณะกรรมการอิส ระด้านการตรวจสอบข้อ มูล ความ
ปลอดภัยทําการประเมินผลต่อไป ด้านนายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ และเป็ นนายแพทย์ใหญ่ใน
คณะทํางานเฉพาะกิจด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาวเปิ ดเผยว่า โมเดอร์นาอาจได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดลองภายในอีกไม่ก,ีวนั นี $
หรือ เกินกว่าหนึ,งสัปดาห์ไปไม่ก,ี วนั นายแพทย์ฟอซีคาดการณ์ว่า ผลการประเมินประสิทธิภ าพวัคซีนทดลองของโมเดอร์นา น่าจะปรากฏให้เห็น
ประสิทธิภาพในระดับสูงใกล้เคียงกับของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ท,ีเพิ,งประกาศไปก่อนหน้านี $ เนื,องจากวัคซีนของทัง$ สองบริษัทคล้ายคลึงกันมาก โดยน่าจะ
มีประสิทธิภาพอยู่ท,ีระดับประมาณ 89-96%
 (-) ดอลลาร์ร ัก ษาแรงบวกขณะนัก ลงทุน ปรับ คาดการณ์วัค ซีน ดอลลาร์รกั ษาแรงบวกในวงกว้างในวันนี $ ขณะที,นกั ลงทุนปรับคาดการณ์เชิงบวก
บางส่วนเกี,ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึง, ยับยัง$ แรงทะยานเมื,อไม่นานมานีใ$ นสินทรัพย์เสี,ยง แต่ยงั มีความเชื,อมั,นมากพอที,จะหนุนดอลลาร์ เมื,อเทียบกับสกุล
เงินปลอดภัยอื,นๆ ดัชนีดอลลาร์อยู่ต,าํ กว่าระดับสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์ของเมื,อคืนนีเ$ ล็กน้อย และดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์ เมื,อเทียบ
กับฟรังก์สวิสและระดับสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ เมื,อเทียบกับเยน เยนขณะนีอ$ ยู่ท,ี 105.41 เยนต่อดอลลาร์ โดยอยู่ต,าํ กว่าระดับสูงสุดรอบ 8 เดือนของเมื,อ
สัปดาห์ท,ีแล้วอยู่ราว 2% เมื,อเทียบกับดอลลาร์เมื,อคะแนนนําของนายโจ ไบเดนในการเลือกตัง$ สหรัฐกระตุน้ กระแสการเทขายดอลลาร์
 (-) ดัช นีน ิก เกอิแ ตะระดับ สูงสุด ในรอบ 29 ปี ครึ2งหลังหุ้น กลุ่ม เทคโนโลยีด ดี ตัวตามกลุ่ม เดียวกัน ในสหรัฐ ดัชนีนิกเกอิของตลาดหุน้ ญี,ปนแตะ
ุ่
ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 29 ปี ครึง, ในวันนี $ เนื,องจากหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีปรับขึน$ หลังหุน้ กลุ่มเดียวกันในสหรัฐหนุนให้ดชั นี Nasdaq ปรับขึน$ ในคืนที,ผ่าน
มา ขณะที, การขายทํากําไรบางส่วนหลังการดี ดตัวจากพัฒ นาการด้านวัคซีนโควิด -19 จํากัดการปรับ ขึน$ ทัง$ นี $ ดัชนี นิ กเกอิ ปรับ ขึน$ 0.43% มาที,
25,459.13 ภายในช่วงปิ ดตลาดภาคเที,ยงวันนี $ หลังแตะระดับสูงสุดนับตัง$ แต่วนั ที, 5 มิ.ย.ปี 1991 ในช่วงแรกของรอบการซือ$ ขาย

ทีม2 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)

-

-

ประมาณการครัง$ แรก GDP ไตรมาส 3/2020

15.8%

-19.8%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.1%

0.2%

20.30น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

730K

751K

23.00น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํา$ มันดิบรายสัปดาห์

-2.0M

-8.0M

23.45น. สหรัฐฯ

ECB President Lagarde Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

BOE Gov Bailey Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

Fed Chair Powell Speaks

-

-

ประมาณการครัง$ ที,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.

ทัง$ วัน

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

