12 พฤศจิก ายน 2563
ราคาทองคํากําลังพยายามสร้างฐานโดยพยายาม
ท ร งตั ว รั ก ษาร ะดั บ ไว้ แ ต่ ร ะห ว่ า งวั น ราคาไม่ ส ามาร ถผ่ า น โซ น
1,890 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ อาจเห็น การอ่อ นตัว ลงทดสอบแนวรับ
บริ เ วณ 1,859-1,855 ดอ ลลาร์ต ่ อ อ อ น ซ์แ ต่ ห ากไม่ ห ลุ ด แ น วรั บ
ดังกล่าวประเมิน ว่าเป็ นการอ่อ นตัวลงเพื1อ สะสมกําลัง

1,855

1,847

1,833

1,890 1,900

1,912

ทีม1 า : Bisnews

สรุ ป รัฐนิวยอร์ก ,รัฐแคลิฟอร์เนี ย ,รัฐต่างๆ ในแถบมิดเวสต์และนอร์ธอีสต์ ของสหรัฐ ยกระดับมาตรการจํากัดเพื&อ ควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19
ขณะที&สหรัฐรายงานยอดผูต้ ิดเชือ2 โควิด-19 รายวันเฉลี&ย 7 วันทําสถิติสูงสุดครัง2 ใหม่ท&ี 121,153 คน เพิ&มขึน2 33% จากสัปดาห์ก่อน ผูเ้ ชี&ยวชาญด้านโรคติดเชือ2
ระดับสูงของสหรัฐขอให้ประชาชนระมัดระวังตัวจนกว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีน เศรษฐกิจสหรัฐซึ&งแสดงสัญญาณการฟื 2 นตัว อาจได้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19 ที&รุนแรงขึน2 ประเด็นดังกล่าว กระตุน้ แรงซือ2 ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําปรับตัวขึน2 ในระดับจํากัด เนื&องจาก
ความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19ของหลายบริษัท กระตุน้ ความต้องการสินทรัพย์เสี&ยง ประเด็นดังกล่าวสร้างแรงขายทํากําไรสลับเข้ามายังตลาดทองคํา ทัง2 นี 2 ใน
ระยะสัน2 ราคาทองคํายังคงพยายามรักษาระดับไว้ โดยหากราคาสามารถทรงตัวได้เหนือระดับ 1,859-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําเข้าซือ2 เพื&อหวังทํากําไร
จากการดีดตัวขึน2 ทดสอบโซน 1,890-1,900 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,855 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์)

ตารางที1 1 สรุ ป ภาวะตลาดภาคเย็น
12/11/2563 16:16 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,864.61

1,865.94

1.33

0.07%

Spot Silver ($)

24.27

24.13

-0.14

-0.57%

เงินบาท (฿/$)

30.28

30.30

0.02

0.07%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,950

26,850

-100

-0.37%

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

43.80

43.70

-0.10

-0.23%

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

41.40

41.09

-0.31

-0.75%

เงินยูโร (€/$)

1.1776

1.1788

0.0011

0.10%
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 (+) รมว.คลั ง อิน เดีย ชีGเ ศรษฐกิจ ฟืG นตัว แล้ ว เตรีย มประกาศนโยบายกระตุ้น เพิ1ม เติม นิร มลา สิตารามัน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดีย
เปิ ดเผยในวันนีว2 า่ เศรษฐกิจอินเดียได้ส่งสัญญาณบ่งชีก2 ารฟื 2 นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้ว เมื&อประเมินจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ยอดการเก็บภาษีสินค้าและบริการ
โดยคาดว่าทางการอินเดียจะประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหม่ในสัปดาห์นี 2 สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า อินเดียเตรียม
ประกาศนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหม่ในสัปดาห์นี 2 เพื&อช่วยดึงเศรษฐกิจอินเดียให้หลุดพ้นจากภาวะถดถอยที&หนักที&สดุ เป็ นประวัติการณ์
 (-) ปธ.อีซ ีบ ีเ ตือ นอย่าโลกสวยเพราะวัค ซีน ขณะส่งสัญ ญาณผ่อ นคลายนโยบายมากขึนG เมื&อวานนีน2 างคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป
(ECB) เตือนว่าไม่ควรมีทศั นะบวกมากเกินไปว่า วัคซีนโควิด-19 จะมีผลต่อเศรษฐกิจในทันที ขณะที&ให้รายละเอียดมากขึน2 ต่อสิ&งที& ECB อาจดําเนินการ
ต่อไป "ขณะที&ข่าวล่าสุดเกี&ยวกับวัคซีนดูเหมือนอยู่ในเชิงบวก แต่เราอาจยังเผชิญกับวงจรการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที&เร็วขึน2 และจะมีการออกมาตรการ
จํากัดที&เข้มงวดขึน2 จนกว่าจะมีภูมิคมุ้ กันโรคในวงกว้าง" "ดังนัน2 การฟื 2 นตัวอาจจะไม่เสถียร แต่จะหยุดและเริ&มใหม่ และขึน2 อยู่กบั อัตราการเปิ ดตัววัคซีน" เธอ
กล่าว นอกจากนี 2 เธอบ่งชีว2 ่า ECB อาจจะลดต้นทุนการกูย้ ืมสําหรับธนาคารต่อไป รวมทัง2 ปรับแผนการซือ2 สินทรัพย์ท&ีเกี&ยวกับโควิด-19 "ในสัปดาห์ต่อๆไป
เราจะมีขอ้ มูลมากขึน2 สําหรับการตัดสินใจเกี&ยวกับการปรับเปลี&ยนนี 2 ซึง& รวมถึงหลักฐานมากขึน2 ถึงความสําเร็จของมาตรการล็อคดาวน์ครัง2 ใหม่ในการควบคุม
โควิด-19, คาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคฉบับใหม่ และความชัดเจนมากขึน2 เกี&ยวกับแผนการคลังและแนวโน้มการเปิ ดตัววัคซีน" เธอกล่าว
 (-) "โกลด์แ มน"ปรั บ เพิ1 ม เป้ า หมาย S&P 500 จากความหวัง วัค ซีน ,"ไบเดน"ชนะเลือ กตัG ง Goldman Sachs ปรับเพิ& มเป้าหมายดัชนี S&P 500
สําหรับปี 2020 สู่ 3,700 เมื&อวานนี 2 หลังจากที&การประกาศผลเชิงบวกของวัคซีนที&รอคอยกันมาอย่างยาวนานและการชนะเลือกตัง2 ในสหรัฐของนายโจ ไบ
เดน จุดชนวนการทะยานขึน2 ในตลาดหุน้ ทั&วโลก Goldman Sachs ระบุว่า "แม้นักลงทุนพุ่งความสนใจไปยังนัยยะด้านนโยบายของคณะบริหารสหรัฐ
ภายใต้การนําของนายไบเดน แต่วคั ซีนโควิด-19 เป็ นตัวกําหนดที&สาํ คัญ มากกว่าเกี&ยวกับเส้นทางของทัง2 เศรษฐกิจและตลาดหุน้ ในปี 2021" Goldman
Sachs คาดว่า ดัชนี S&P 500 จะแตะ 4,300 ในช่วงสิน2 ปี 2021 ซึง& ทะยานขึน2 21% จากระดับปิ ดของวันอังคาร
 (-) บราซิล ระบุ ก ารทดลองวัค ซีน โควิด -19 ของจีน สามารถเริ1 ม อี ก ครัG ง หลั ง ถู ก ระงับ เมื& อ วานนี 2ส าํ นักงาน Anvisa ซึ&งเป็ น หน่วยงานกํากับ ดูแ ล
กฎระเบียบด้านสาธารณสุขบราซิล ได้อนุญาตให้เริ&มการทดลองทางการแพทย์อีกครัง2 สําหรับวัคซีนโควิด-19 ขัน2 ปลายในบราซิลของบริษัท Sinovac ของจีน
ซึง& ถูกระงับจากการเสียชีวิตของผูร้ ่วมทดลองรายหนึ&ง ซึ&งขึน2 ทะเบียนในนครเซาเปาโลว่า เป็ นการฆ่าตัวตาย Butantan ซึ&งเป็ นสถาบันการแพทย์บราซิลระบุ
ว่า จะเริ&มการทดลองอีกครัง2 ในช่วงต่อไปของวันพุธตามเวลาท้องถิ&น ประธานาธิบดีฌาอีร ์ โบลโซนารู ของบราซิล ซึ&งวิจารณ์จีนมายาวนานและมองข้าม
วัคซีนของ Sinovac ว่าขาดความน่าเชื&อถือ ชื&นชมการระงับเมื&อวันจันทร์วา่ เป็ นชัยชนะส่วนบุคคล
 (-) เศรษฐกิจ อังกฤษขยายตัว รายเดือ น 1.1% ในก.ย., ชะลอตัว กว่าคาด ข้อมูลอย่างเป็ นทางการแสดงในวันนีว2 ่า เศรษฐกิจของอังกฤษ ซึ&งประสบ
ความยากลําบากในการรักษาการฟื 2 นตัวจากความเสียหายที&เกิดจากการล็อคดาวน์จากโควิด-19 ขยายตัว 1.1% ซึ&งตํ&ากว่าคาดในเดือนก.ย. จากเดือนส.ค.
แม้แต่ก่อนการออกมาตรการจํากัดโควิด-19 รอบล่าสุดต่อธุรกิจต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า อัตราการขยายตัวรายเดือนจะอยู่ท&ี 1.5% ในเดือนก.ย.
สํานักงานสถิติเปิ ดเผยว่า ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 15.5% ซึ&งสูงเป็ นประวัติการณ์ เมื&อเทียบกับ 3 เดือน
ก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า การขยายตัวของจีดีพีจะอยู่ท&ี 15.8% ในไตรมาส 3 ขณะที&เศรษฐกิจพยายามฟื 2 นตัวขึน2 จากการทรุ ดตัวเกือบ 20% ในไตร
มาส 2

ทีม1 า : อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัGงก่อ น

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)

-

-

ประมาณการครัง2 แรก GDP ไตรมาส 3/2020

15.5%**

-19.8%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.1%

0.2%

20.30น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

730K

751K

23.00น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํา2 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

-

-

ประมาณการครัง2 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.

ทัง2 วัน

สหรัฐฯ

วันพฤหัสบดีท&ี 12 พ.ย. 14.00น. อังกฤษ

วันศุกร์ท&ี 13 พ.ย.

17.00น.

ยุโรป

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที&มีการประกาศออกมา

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

