13 พฤศจิก ายน 2563
เสี ยงซื อ ห ากร าคาสามาร ถยื น เหนื อ 1,8591,855 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ เพือหวังทํากําไรจากการดีด ตัว ขึน
ช่ว งสั น โดยทยอยขายทํากําไรหากราคายัง ไม่ย ืน เหนื อ โซน
1,890-1,900 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์

1,855

1,847

1,833

1,890

1,900

1,912

สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าอยู่ในช่วงของการรีบาวด์ขนึ หลังแพทย์ใหญ่ทาํ เนียบขาวไม่ม" นั ใจวัคซีนสามารถกําจัดโรคโควิด-19ได้ ขณะที"นกั ลงทุนมีความวิตก
มากขึนเกี"ยวกับจํานวนผูต้ ิดเชือโควิด-19ที"เร่งตัวขึนอย่างหนัก และการใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดในสหรัฐ ได้บดบังปั จจัยบวกจาก
ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ นอกจากนี นาย Jerome Powell ประธานเฟด กล่าววานนีว่า ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด-19 ถือเป็ นข่าวดีในระยะกลาง แต่ก็ยงั คงมีความท้าทายและความไม่แน่นอนเกี"ยวกับช่วงเวลาในการผลิต แจกจ่าย และประสิทธิภาพของวัคซีนใน
กลุ่มที"แตกต่างกัน และมองด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื นตัวค่อนข้างช้า โทนแถลงของ Powell ส่งผลให้ประเมินว่าเฟดยังคงเป็ นห่วงเศรษฐกิจสหรัฐและจะยังคง
ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป ซึง" จะเป็ นบวกต่อราคาทองคําในระยะยาว ทําให้ราคาทองคํามีแรงช้อนซือเมื"อราคาอ่อนตัวลง ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมิน
ว่า หลังจากราคาทิงตัวลงแรง แต่ระยะสันราคาพยายามเคลื"อนไหวในกรอบและอาจเกิดการฟื นตัวขึนได้บา้ ง หากราคายืนเหนือแนวรับ 1,859-1,855 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ (ระดับตํ"าสุดของวันอังคารและวันพุธ)จะทําให้มีแรงซือเก็งกําไรส่งผลให้ราคาดีดกลับช่วงสันๆ เบืองต้นอาจต้องระวังแรงขายกลับลงมาอีกครังหาก
ราคายังไม่มีแรงซือมากพอหรือมีปัจจัยใหม่มาดันราคาขึน โดยประเมินแนวต้านที" 1,890-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํากลยุทธ์ เข้าซือ โดยอาจใช้บริเวณ
1,859-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์)และสําหรับนักลงทุนที"ถือทองคําอยู่ แนะนําทยอยทํากําไรตังแต่ราคา 1,8901,900 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์เพื"อลดความเสี"ยง
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,877.00

1,877.07

0.07

0.00%

Spot Silver ($)

24.27

24.22

-0.05

-0.21%

เงินบาท (฿/$)

30.20

30.26

0.05

0.18%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,850

26,950

100

0.37%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

43.53

42.88

-0.65

-1.49%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

40.91

40.32

-0.59

-1.44%

เงินยูโร (€/$)

1.1805

1.1802

-0.0004

-0.03%

ทีมา : Bisnews

 (+) ทางการสหรัฐฯ คาดมีผ ู้เ สียชีว ิต จากโควิด เพิม 4 หมืนรายภายใน 5 ธ.ค. นี วันนี (13 พฤศจิกายน) ตามเวลาประเทศไทย ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (US CDC) คาดการณ์วา่ อาจมีผูเ้ สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ"มอีก 40,000 รายภายในวันที" 5 ธันวาคมนี หลังสถานการณ์การ
แพร่ร ะบาดในสหรัฐฯ ยังคงรุ นแรงต่อ เนื" อ ง ก่อ นหน้านี ทางศูน ย์เคยคาดการณ์ว่าจะมี ผู้เสี ยชี วิตจากโควิด-19 แตะ 266,000 รายภายในวันที" 28
พฤศจิกายนนี ล่าสุดสหรัฐฯ มียอดผูเ้ สียชีวิตแล้ว 242,621 ราย มากที"สุดเป็ นอันดับที" 1 ของโลกในช่วงเวลานี ทั"วโลกมีผูต้ ิดเชือสะสมแล้วกว่า 52.6
ล้านราย (52,629,906 ราย) รักษาหายกว่า 37 ล้านราย (37,202,101 ราย) หรือคิดเป็ นราว 71% ของผูต้ ิดเชือทังหมด เสียชีวิตแล้ว 1,291,837 ราย
อัตราการเสียชีวิตอยู่ท"ีราว 2.48% ล่าสุด ยอดผูต้ ดิ เชือสะสมในสหรัฐฯ อยู่ท"ีสงู เกิน 10 ล้านรายแล้ว (10,526,906 ราย) มากที"สุดเป็ นอันดับ 1 ของโลก
โดยรัฐเท็กซัสยังคงเป็ นรัฐที"มีผูต้ ิดเชือสะสมมากที"สุดในประเทศ (1 ล้านราย) ตามมาด้วยอินเดีย (8,683,916 ราย) บราซิล (5,781,582 ราย) ฝรั"งเศส
(1,915,282 ราย) รัสเซีย (1,843,678 ราย) สเปน (1,437,220 ราย) อาร์เจนตินา (1,293,715 ราย) สหราชอาณาจักร (1,284,519 ราย)โคลอมเบีย
(1,174,012 ราย) และอิตาลี (1,066,401 ราย) พบผูต้ ดิ เชือแล้วอย่างน้อย 184 จาก 193 ประเทศทั"วโลก
 (+) ทรัม ป์ ลงนามคําสังห้ามชาวอเมริก ัน ลงทุน ในบริษัท ทีช่ว ยกองทัพ จีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ลงนามในคําสั"งพิเศษของ
ประธานาธิบดี (Executive Order) เพื"อสั"งห้ามนักลงทุนสหรัฐลงทุนในบริษัทจีนที"รฐั บาลสหรัฐระบุว่า "เป็ นเจ้าของหรือถูกควบคุม" โดยกองทัพจีน
ภายใต้คาํ สั"งพิเศษดังกล่าว นักลงทุนสหรัฐจะไม่สามารถทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทที"เชื"อว่าเป็ นของกองทัพจีน โดยคําสั"งดังกล่าวจะมีผล
ตังแต่วนั ที" 11 ม.ค. 2564 เป็ นต้นไป ปธน.ทรัมป์ กล่าวว่า รัฐบาลจีนเอาเปรียบนักลงทุนสหรัฐเพื"อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาและปรับปรุ งกองทัพให้
ทันสมัย พร้อมอ้างว่า บริษัทจีนถูกบังคับจากรัฐบาลจีนให้สนับสนุนกองทัพและกิจกรรมข่าวกรอง ขณะเดียวกันบริษัทจีนก็พยายามระดมเงินทุนด้วย
การขายหลักทรัพย์ให้นกั ลงทุนสหรัฐ สํานักข่าวเกียวโดรายงานว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่า บริษัทที"เป็ นของกองทัพจีนโดยได้แก่ ไชน่า เทเลคอม
คอร์ป และบริษัทหางโจว ฮิควิช"นั ดิจิทลั เทคโนโลยี โค ซึง" เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายกล้องวงจรปิ ด ความเคลื"อนไหวล่าสุดมีแนวโน้มจะทําให้สถานการณ์
ระหว่างสหรัฐกับจีนตึงเครียดยิ"งขึน หลังมีความขัดแย้งกันตลอดหลายเดือนที"ผ่านมาในหลายประเด็น เช่น เทคโนโลยี ฮ่องกง ไต้หวัน และข้อพิพาท
ทะเลจีนใต้
 (+) ตลาดหุ้น เอเชียเปิ ดลบวิต กผลกระทบศก. ตลาดหุน้ เอเชียเปิ ดลบในวันนี เนื"องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี"ยวกับจํานวนผูต้ ดิ เชือไวรัสโควิด-19 ที"
เพิ"มขึนอย่างต่อเนื"องในสหรัฐ โดยความกังวลดังกล่าวได้บดบังปั จจัยบวกจากข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนซึ"งมีการเปิ ดเผยในช่วงต้นสัปดาห์
นี ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ ญี"ปนุ่ เปิ ดวันนีที" 25,405.64 จุด ลดลง 115.24 จุด, -0.45% ดัชนีเซี"ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนเปิ ดวันนีที" 3,327.23 จุด
ลดลง 11.45 จุด, -0.34% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ ฮ่องกงเปิ ดวันนีที" 26,114.60 จุด ลดลง 54.78 จุด, -0.21% ดัชนี FTSE STI ตลาดหุน้ สิงคโปร์เปิ ดวันนีที"
2,700.72 จุด ลดลง 11.18 จุด, -0.41% ดัชนี KOSPI ตลาดหุน้ เกาหลี ใต้เปิ ดวันนี ที" 2,470.12 จุด ลดลง 5.50 จุด, -0.22% ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้น
ไต้หวันเปิ ดวันนีที" 13,221.80 จุด เพิ"มขึน 0.02 จุด, +0.00%
 (-) โกลด์แ มนแซคส์ช ีเงิน เอเชีย ส่อ แข็ง ค่าเทีย บดอลล์ หากรบ.สหรัฐไม่ไ ด้ค รองสองสภา แอนดริว ทิลตัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจํา
เอเชียแปซิฟิกของโกลด์แมน แซคส์คาดว่า รัฐสภาสหรัฐที"ไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดหลังจากการเลือกตังในสัปดาห์ท"ีผ่านมานัน อาจ
ทําให้สกุลเงินเอเชียแข็งค่าขึนเมื"อเทียบกับดอลลาร์ ทังนี สหรัฐยังไม่มีการสรุ ปผลการเลือกตังอย่างเป็ นทางการ แต่สาํ นักข่าวเอ็นบีซี นิวส์คาดว่า นาย
โจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตังประธานาธิบดี, พรรคเดโมแครตยังคงครองเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ และพรรครีพบั ลิกนั
ยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา โดยพรรคเดโมแครตจําเป็ นต้องได้ชยั ชนะในทังสองสภาเพื"อให้สามารถผ่านการโหวตรับรองนางคามาลา แฮร์ริส
เป็ นรองประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ดว้ ย นายทิลตันเปิ ดเผยในรายการ "Street Signs Asia" ของสถานี โทรทัศน์ CNBC เมื"อวานนี ว่า การที"รฐั บาล
สหรัฐไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาแบบเบ็ดเสร็จนัน อาจจะทําให้สหรัฐไม่สามารถผลักมาตรการกระตุน้ ด้านการคลังขนานใหญ่ เพื"อกระตุน้
เศรษฐกิจ นายทิลตันคาดว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบียในสหรัฐจะไม่สามารถปรับตัวขึนได้มากนัก ในขณะที"อตั ราดอกเบียในเอเชีย
โดยเฉพาะในจีนและอินเดียนัน จะปรับตัวขึนสูงกว่าอัตราดอกเบียของสหรัฐ ตลาดพันธบัตรในเอเชียก็จะยังคงน่าดึงดูดใจสําหรับนักลงทุน โดยในช่วง
ที"ผ่านมา นักลงทุนได้แห่ซือพันธบัตรจีนโดยมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดสูงถึง 2 หมื"นล้านดอลลาร์ต่อเดือน "เราจะเห็นเงินทุนไหลเข้า และจะหนุนเงินเอเชีย
ให้แข็งค่าขึนเมื"อเทียบกับดอลลาร์ ดังนัน เราค่อนข้างมั"นใจว่า สกุลเงินเอเชียจะแข็งค่าขึนในปี หน้า นําโดยเงินหยวนของจีน" นายทิลตันระบุ
ทีมา: 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

15.5%**

-19.8%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.0%**

0.2%

20.30น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

709K**

751K

23.00น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันดิบรายสัปดาห์

-

-8.0M

23.45น.

ECB President Lagarde Speaks

-

-

23.45น. อังกฤษ

BOE Gov Bailey Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ
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หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์
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ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที"มีการประกาศออกมา

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

