13 พฤศจิก ายน 2563
หากการอ่อ นตัว ลงของราคาทองคําสามารถรัก ษา
ร ะดั บ เห นื อ บ ริ เ วณ แ น วรั บ 1,859-1,855 ด อ ล ลาร์ต ่ อ อ อ น ซ์ ได้
อ าจ จะเห็ น ก าร ดี ด ตั ว ก ลั บ ขึ, น ไป บ ริ เ วณ แ น วต้ า น 1,890-1,900
ดอ ลลาร์ต ่ อ อ อ น ซ์ แ ต่ ห ากราคาห ลุ ด แ น วรั บ 1,855 ดอ ลลาร์ต ่ อ
ออนซ์ จะทําให้ร าคายังคงปรับ ตัวลงต่อ ไปยังแนวรับ ถัด ไป

1,855

1,847

1,833

1,890 1,900

1,912

ทีม8 า : Bisnews

สรุ ป ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคําสังพิเศษห้ามชาวอเมริกนั ลงทุนในบริษัทจีนทีอาจเป็ นเจ้าของหรือควบคุมโดยกองทัพจีน คําสังดังกล่าวมีผลต่อ
บริษัทจีน 31 แห่ง ซึงเป็ นการเพิมแรงกดดันต่อจีนหลังการเลือกตัง0 สหรัฐ การดําเนินการดังกล่าวกําหนดเพือขัดขวางบริษัทลงทุน, กองทุนบํานาญและอืนๆของ
สหรัฐจากการซือ0 หุน้ บริษัทจีน นอกจากนี 0 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าได้ยืนอุทธรณ์ต่อคําสังเมือวันที 30 ต.ค.ของผูพ้ ิพากษาศาลรัฐเพนซิลเวเนีย ซึงสกัด
รัฐบาลสหรัฐจากการออกมาตรการจํากัดแอพพลเคชัน "TikTok" ของจีน ประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจไม่
ลดลงในระยะใกล้ ซึงสร้างแรงซือ0 เข้าพยุงราคาทองคําไว้ โดยวายแอลจีแนะนําว่าสําหรับผูท้ ีรอซือ0 ทองคํายังคงแนะนําให้ลงทุนระยะสัน0 และรอจังหวะเข้าซือ0 เมือ
ราคาย่อตัวลงมาและไม่หลุดแนวรับ 1,859-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยขายทํากําไรเมือราคาดีดตัวขึน0 ไปบริเวณแนวต้าน 1,890-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึง
บริเวณดังกล่าวเป็ นแนวต้านสําคัญ หากราคาไม่สามารถผ่านไปได้น่าจะเห็นการอ่อนตัวลงของราคาทองคํา

ตารางที8 1 สรุ ป ภาวะตลาดภาคเย็น
13/11/2563 16.02 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,877.00

1,878.21

1.21

0.06%

Spot Silver ($)

24.27

24.24

-0.03

-0.14%

เงินบาท (฿/$)

30.20

30.15

-0.06

-0.19%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,850

26,900

50

0.19%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

43.53

43.01

-0.52

-1.19%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

40.91

40.42

-0.49

-1.20%

เงินยูโร (€/$)

1.1805

1.1811

0.0006

0.05%

ทีม8 า : Bisnews

 (+) ชิค าโก, ดีท รอยต์อ อกมาตรการจํากัด ขณะที8ย อดผู้ต ิด เชือ, โควิด -JK ทะยานขึ,น นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกออกคําแนะนําให้ประชาชนเก็บตัว
อยู่ในบ้าน D เดือนในวันพฤหัสบดีและโรงเรียนภาครัฐของเมืองดีทรอยต์ระงับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพือควบคุมการระบาดของโควิด-DG ขณะทีพืน0 ที
DH รัฐของอเมริการายงานยอดผูต้ ิดเชือ0 โควิด-DG เพิมขึน0 I เท่าใน I สัปดาห์ทีผ่านมา ชิคาโกและดีทรอยต์กลายเป็ น I เมืองล่าสุด ซึงเผชิญการเพิมขึน0 ของ
ยอดผูต้ ดิ เชือ0 โควิด-DG ทีออกมาตรการจํากัดอีกครัง0 เช่นเดียวกับรัฐและเมืองใหญ่ต่างๆ รวมถึง นิวยอร์ก, แคลิฟอร์เนียและไอโอวา หลังผ่อนปรนในช่วงหลาย
เดือนทีผ่านมา ผูเ้ ชียวชาญระบุว่า มาตรการดังกล่าวขับเคลือนโดยการเพิมขึน0 ของจํานวนผูต้ ิดเชือ0 รายวัน, การรักษาตัวในโรงพยาบาลทีเพิมขึน0 และการ
ทะยานขึน0 ของอัตราผลตรวจโควิด-DG เป็ นบวก ในช่วงต้นฤดูหนาว ซึงประชาชนมี แ นวโน้มรวมตัวกันในอาคารมากขึน0 จะทําให้แนวโน้มยําแย่ล ง รัฐ
แคลิฟอร์เนียกลายเป็ นรัฐที I ในวันพฤหัสบดี ตามหลังรัฐเท็กซัสทีเห็นยอดผูต้ ดิ เชือ0 สะสมทะลุ D ล้านคน
 (+) ทรัม ป์ สั8งแบนการลงทุน ของสหรัฐฯ ในบริษัท ที8อ าจช่ว ยเหลือ กองทัพ จีน มีผ ล JJ มกราคมปี หน้า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคําสัง
พิเศษห้ามชาวอเมริกนั ลงทุนในบริษัทจีนทีอาจเป็ นเจ้าของหรือควบคุมโดยกองทัพจีน คําสังดังกล่าวมีผลต่อบริษัทจีน HD แห่ง ซึงรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่ามี
ส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับความทันสมัยให้กบั กองทัพจีน และเป็ นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมันคงของสหรัฐฯ โดยบริษัททีติดแบล็กลิสต์นีม0 ีทงั0 Huawei
บริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมและผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่ และ Hikvision หนึงในผูผ้ ลิตและซัพพลายเออร์อุปกรณ์กล้องวิดีโอรักษาความปลอดภัยที
ใหญ่ทีสุดในโลก นอกจากนีย0 งั มี China Telecom และ China Mobile ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายมือถือชัน0 นําทีจดทะเบียนซือ0 ขายหลักทรัพย์ในตลาดหุน้ นิวยอร์ก
ติดอยู่ในรายชือนีด0 ว้ ยเช่นกัน คําสังของทรัมป์ ยังห้ามนักลงทุนในสหรัฐฯ เป็ นเจ้าของหรือซือ0 ขายหลักทรัพย์ใดๆ ทีมีทีมาจากบริษัทเหล่านัน0 รวมถึงกองทุน
บําเหน็จบํานาญ หรือการเป็ นเจ้าของหุน้ ในบริษัททีถูกแบน โดยนักลงทุนจะมีเวลาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี I\ID ในการถอนทุนจากบริษัทเหล่านัน0 CNN
รายงานว่าคําสังพิเศษประธานาธิบดีนีจ0 ะมี ผลบังคับใช้ในวันที DD มกราคม โดยความเคลือนไหวดังกล่าวมีขึน0 ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและ
สงครามเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอํานาจอย่างสหรัฐฯ และจีน
 (+) ภาวะตลาดหุ้น จีน : เซีย8 งไฮ้ค อมโพสิต ปิ ดลบ OP.RS จุด วิต กสหรัฐแบนลงทุน ดัชนีเซียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุน้ จีนปิ ดลบในวันนี 0 เนืองจากนักลงทุน
วิตกกังวลกับรายงานข่าวทีว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้ลงนามในคําสังพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) เพือสังห้ามนักลงทุน
สหรัฐลงทุนในบริษัทจีนทีรัฐบาลสหรัฐระบุว่า "เป็ นเจ้าของหรือถูกควบคุม" โดยกองทัพจีน สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซียงไฮ้คอมโพสิตปิ ดที H,HD\.D\
จุด ลดลง Ig.hi จุด หรือ -0.86%
 (+) รัฐบาลสหรัฐยื8น อุท ธรณ์ค ําสั8งสกัด การควํ8าบาตร "TikTok" กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าได้ยืนอุทธรณ์ต่อคําสังเมือวันที H\ ต.ค.ของผูพ้ ิพากษา
ศาลรัฐเพนซิลเวเนีย ซึงสกัดรัฐบาลสหรัฐจากการออกมาตรการจํากัดแอพพลเคชัน "TikTok" ของจีน ซึงเดิมมีกาํ หนดบังคับใช้ในวันพฤหัสบดี คําสังเดือน
ส.ค.ของกระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐจะห้ามการทําธุรกรรมกับแอพพลเคชัน "TikTok" ของบริษัท ByteDance ซึงบริษัทดังกล่าวเตือนว่าจะยับยัง0 การใช้งาน
"TikTok" ในสหรัฐ
 (+) ไบเดนชนะเลือ กตั,งในแอริโซนา เดโมแครตคว้าชัย รัฐนีค, รั,งแรกในรอบ OY ปี สํานักข่าวเอ็นบีซี นิวส์รายงานผลการเลือกตัง0 ประธานาธิบดีสหรัฐ
ล่าสุดคาดว่า นายโจ ไบเดน ว่าทีประธานาธิบดีส หรัฐจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือ กตัง0 ในรัฐแอริโซนาซึงมีคะแนนคณะผู้เลือกตัง0 (Electoral Vote)
จํานวน DD คะแนน โดยเป็ นครัง0 แรกนับตัง0 แต่ปี IhHG ทีพรรคเดโมแครตสามารถคว้าชัยชนะในรัฐแอริโซนาทีเคยเป็ นฐานเสียงของพรรครีพบั ลิกนั มาโดย
ตลอดได้ ชัยชนะล่าสุดจะส่งผลให้นายไบเดนมีคะแนนคณะผูเ้ ลือกตัง0 ทิง0 ห่างปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ออกไปอีก โดยในปั จจุบนั ไบเดนมี Electoral Vote อยู่ที
IG\ คะแนนแล้ว ซึงสูงกว่า Ii\ คะแนนทีเป็ นเกณฑ์สาํ หรับการชนะเลือกตัง0 ส่วนคะแนนเสียงของประชาชน (Popular Vote) ในรัฐแอริโซนาล่าสุดนัน0 นาย
ไบเดนมีอยู่ D,ssg,sgt คะแนน ขณะทีปธน.ทรัมป์ จากพรรครีพบั ลิกนั มีอยู่ D,shi,Ih\ คะแนน หรือคิดเป็ นสัดส่วน tG.t% ต่อ tG.D%
 (-) EU อัด ฉีด อีก JJP ล้านดอลล์ห นุน โครงการจัด หาวัค ซีน ต้านโควิด ทั8วโลก สหภาพยุโรป (EU) ประกาศมอบเงินจํานวน D\\ ล้านยูโร (DDg ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่โครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึงเป็ นโครงการทีได้รบั การสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (UN) เพือรับประกันว่าประเทศทัวโลกจะ
สามารถเข้าถึงวัคซีนต้านโรคโควิด-DG ทีมีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน
ทีม8 า : อิน โฟเควสท์, กรุงเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg, Thestandard และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อ น

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ที 9 พ.ย.

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชือมันนักลงทุนจาก 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

ความเชือมันทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW

32.8**

52.3

17.00น. เยอรมนี

ความเชือมันทางเศรษฐกิจเดือนพ.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)

-

-

ประมาณการครัง0 แรก 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

ตัวเลขสต็อกนํา0 มันดิบรายสัปดาห์

-

-8.0M

23.45น.

ECB President Lagarde Speaks

-

-

23.45น. อังกฤษ

BOE Gov Bailey Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

Fed Chair Powell Speaks

-

-

ประมาณการครัง0 ทีสอง GDP ไตรมาส 3/2020

12.7%

12.7%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.4%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชือมันผูบ้ ริโภค จาก UoM

82.1

81.8%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM

-

2.6%

วันพุธที 11 พ.ย.

ทัง0 วัน

สหรัฐฯ

วันพฤหัสบดีที 12 พ.ย. 14.00น. อังกฤษ

วันศุกร์ที 13 พ.ย.

17.00น.

ยุโรป

ยุโรป

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที 06 พฤศจิกายน 2563 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

