
  

                        ราคาทองคาํพยายามดีดตัวกลับแต่ไม่สามารถขึ �นยืนเหนือ
โซน 1,840-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง  หรือ หากราคาไม่
สามารถผ่านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายออกมาและราคาอาจปรับตัวลงไป
อีก โดยประเมินแนวรับที1  1,821 หรือ 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคา
สามารถขึ �นไปยืนแนวต้านดังกล่าวได้ น่าจะมีแรงซื �อกลับเข้ามาอีกครั�ง 

 

24 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ฟิทช์ เรตติ 
งส์ ระบใุนรายงานวา่ มาตรการนโยบายการคลงัของรัฐบาลในสหรัฐ, ญี#ปุ่ น, เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเป็นแรงหนนุอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศที#เผชิญ ผลกระทบจากโควิด-19  ซึ#งฟิทช์ ประเมินว่า ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐทะยานขึ 
น 9% จากมาตรการเยียวยา
ทางการคลงั ตามด้วยการปรับขึ 
น 3.5% ในญี#ปุ่ น, 1.5% ในเกาหลีใต้ และ 6% ในออสเตรเลีย มมุมองดงักล่าวสร้างความหวงัว่าต่อแนวโน้มการฟื
นตวัขึ 
นของ
เศรษฐกิจโลก ซึ#งกระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี#ยงจนสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคําเพิ#มเตมิ เบื 
องต้นวายแอลจีประเมินว่า หลงัจากราคาทิ 
งตวัลงมาแรงอาจมี
การดีดตวัขึ 
นช่วงสั 
น แตห่ากแรงซื 
อไม่มาก หรือราคาดีดตวัขึ 
นในระดบัจํากดั ราคาอาจกลบัมาเคลื#อนไหวในกรอบ เพื#อสะสมแรงซื 
อ ดงันั 
น  นกัลงทนุอาจซื 
อขาย
จากการแกว่งตวัในทิศทางอ่อนตวัลง โดยแบ่งทองคําออกขายเมื#อราคาดีดตวับริเวณแนวต้าน 1,840-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และการเข้าซื 
อควรรอจงัหวะที#
ราคาอ่อนตวัลงจงึเข้าซื 
อโดยประเมินแนวรับ 1,821-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 

ตารางที1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

24/11/2563 15:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.50 1,827.10 -10.40  -0.57% 

Spot Silver ($) 23.59 23.49 -0.11  -0.46% 

เงนิบาท (฿/$) 30.33 30.32 -0.01  -0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,300 -550  -2.05% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 46.06 46.49 0.43  0.93% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.83 43.48 0.65  1.52% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1838 1.1874 0.0037  0.31% 

ที1มา : Bisnews 

ที1มา : Bisnews 

 

 1,821  1,805  1,789 

 1,847  1,863  1,876 

 



 

 

• (+) เศรษฐกิจเยอรมันขยายตัว 8.5% ใน Q3  สํานกังานสถิติเยอรมนัเปิดเผยในวนันี 
ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของเยอรมนี
ขยายตวั 8.5% ซึ#งสงูเป็นประวตักิารณ์ ในไตรมาส 3 ขณะที#เศรษฐกิจเยอรมนัฟื
นตวับางส่วนจากการดิ#งลงอย่างที#ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ#งเกิดจากการระบาด
ระลอกแรกของโควดิ-19 ในฤดใูบไม้ผลิ  ตวัเลขดงักล่าวแสดงถึงการทบทวนปรับขึ 
นต่อประมาณการเบื 
องต้นก่อนหน้านี 
ถึงการขยายตวั 8.2% เมื#อเทียบ
รายไตรมาสในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. และตามหลงัการดิ#งลง 9.8% ในไตรมาส 2  

• (+) นายกฯไอร์แลนด์หวังมีร่างข้อตกลงการค้าเบร็กซิทสัปดาห์นี �แม้ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  เมื#อวานนี 
นายกรัฐมนตรีไมเคิล มาร์ตินของ
ไอร์แลนด์ระบวุา่ เขาหวงัวา่ จะมีร่างข้อตกลงการค้าเสรีหลงัเบร็กซิทภายในสิ 
นสปัดาห์นี 
 แม้มีสิ#งที#เจ้าหน้าที#เจรจาของสหภาพยุโรป (EU) เรียกว่า "ความ
แตกต่างเชิงพื 
นฐาน" ในการเจรจา  องักฤษและสหภาพยุโรปพยายามตกลงกนัเกี#ยวกบัเงื#อนไขเพื#อรักษาข้อตกลงการค้าทวิภาคีที#ปราศจากภาษีและ
โควต้ามูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ตั 
งแต่ปี 2021 เมื#อช่วงเวลาเปลี#ยนผ่านสิ 
นสุดลงหลังองักฤษแยกตวัจากสหภาพยุโรปในเดือนม.ค.ที#ผ่านมา  
ในขณะที#การเจรจาเริ#มขึ 
นอีกครั 
งผ่านระบบทางไกลในวนัจนัทร์ นายมิเชล บาร์นิเยร์ เจ้าหน้าที#เจรจาฝ่ายสหภาพยโุรประบุว่า ยงัคงมี  ความเห็นไม่ตรงกนั
อย่างมากเกี#ยวกบัการแบง่ปันสิทธิด้านการประมงและการรับประกนัการแข่งขนัที#เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสําหรับบริษัทตา่งๆ ซึ#งรวมถึงความช่วยเหลือของ
ภาครัฐ 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข่าวทรัมป์ยอมถ่ายโอนอํานาจให้ไบเดน  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี 
 เนื#องจากนักลงทุนมีความหวงัว่า
เกี#ยวกบัการฟื
นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ หลงัจากมีรายงานข่าวว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ได้ยินยอมที#จะส่งมอบอํานาจในการบริหารประเทศให้กับ
นายโจ ไบเดน วา่ที#ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดที#ระดบั 390.59 จุด เพิ#มขึ 
น 1.75 จุด หรือ +0.45%  ดชันี CAC-
40 ตลาดหุ้นฝรั#งเศสเปิดวนันี 
ที# 5,546.07 จดุ เพิ#มขึ 
น 53.92 จดุ หรือ +0.98% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที# 13,254.42 จุด เพิ#มขึ 
น 127.45 จุด 
หรือ +0.97%  ตลาดหุ้นยโุรปยงัได้แรงหนนุจากข่าวเกี#ยวกบัความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 รวมทั 
งข่าวที#ว่า นายไบเดนเตรียมเสนอชื#อ
นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัคนใหม่ 

• (-) "ฟิทช์"ระบุแรงหนุนทางการคลังกระตุ้นจีดีพีสหรัฐ 9% ในปี 2020  ฟิทช์ เรตติ 
งส์ระบุในรายงานที#เผยแพร่เมื#อวานนี 
ว่า มาตรการนโยบายการ
คลงัของรัฐบาลในสหรัฐ, ญี#ปุ่ น, เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเป็นแรงหนนุอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศที#เผชิญ "ผลกระทบ" จากโควิด-19   ฟิทช์ระบุ
วา่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐทะยานขึ 
น 9% จากมาตรการเยียวยาทางการคลงั ตามด้วยการปรับขึ 
น 3.5% ในญี#ปุ่ น, 1.5% ใน
เกาหลีใต้ และ 6% ในออสเตรเลีย  "ผลดงักล่าวแสดงวา่ การสนบัสนนุส่วนใหญ่ต่อจีดีพีในปี 2020 มาจากการผ่อนคลายทางการคลงัโดยตรงขนานใหญ่
...ผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตดงักล่าวน้อยกว่าในช่วงสูงสุดของภาวะวิกฤติการเงินโลกปี 2007-2008 อย่างมาก ซึ#งเน้นยํ 
าถึงบทบาทของการผ่อน
คลายทางการเงินและการรับประกนัที#สนบัสนนุโดยรัฐบาลในการป้องกนัการทวีความรุนแรงของช่วงขาลง" 

• (-) WHO ขานรับผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของ"AstraZeneca"  นางมาเรียแองเจลา ไซเมา ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการองค์การอนามยัโลก (WHO) ฝ่ายการ
เข้าถึงยา, วคัซีน และเภสชักรรมระบุว่า องค์การอนามยัโลกจะวิเคราะห์ข้อมลูของบริษัท AstraZeneca Plc อย่างรอบคอบ แต่ยินดีต่อผลลพัธ์จนถึง
ขณะนี 
 WHO จะรับข้อมลูเพิ#มเติม ซึ#งรวมถึงข้อมลูทางการแพทย์ในสปัดาห์หน้า และคาดว่าจะสรุปการประเมินในต้นปี 2021  นางซุมยา สวามินาธาน 
หวัหน้านกัวทิยาศาสตร์ของ WHO ระบวุา่ ความได้เปรียบของวคัซีนของบริษัท AstraZeneca คือสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้ เย็นปกติ ซึ#งทําให้ง่ายขึ 
น
ในการจดัส่งวคัซีนไปทั#วโลก  เธอกล่าววา่ "เราหวงัวา่จะมีวคัซีนเช่นนี 
มากขึ 
น ซึ#งสามารถทนตอ่อากาศร้อนขึ 
นได้" 

• (-) นักลงทุนต่างชาตทุ่ิมเงนิในตลาดหุ้นรายใหญ่ของเอเชียนอกจีนที1ระดับเร็วที1สุดในรอบ 7 ปีในไตรมาสนี � ขณะที#ความสําเร็จของวคัซีนโควิด-
19 เพิ#มเตมิตอ่ความต้องการสินทรัพย์เสี#ยงทั#วโลก  ข้อมลูที#รวบรวมโดยบลมูเบร์ิกระบวุา่ ตลาดหุ้นระดบัภมูิภาค 9 แห่งดงึดดูเงินทนุรวมกนั 4.8 หมื#นล้าน
ดอลลาร์นบัตั 
งแต่วนัที# 1 ต.ค. ซึ#งมากที#สุดนบัตั 
งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2013 ญี#ปุ่ นเป็นผู้ นําด้วยเม็ดเงิน 2.74 หมื#นล้านดอลลาร์ ตามด้วยอินเดียที# 9.2 
พนัล้านดอลลาร์ เกาหลีใต้และไต้หวนัดงึดดูเม็ดเงินอย่างน้อยแห่งละ 5.5 พนัล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี 
  ตลาดหุ้นรายใหญ่ของเอเชียนอกจีนมีแนวโน้มมี
เงินไหลเข้ามากที#สุดนบัตั 
งแต่ปี 2013 เมื#อเทียบรายไตรมาส ตลาดดงักล่าวได้รวมถึงญี#ปุ่ น, อินเดีย, เกาหลีใต้, ไต้หวนั, ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

ที1มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที# 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.2** 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6** 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   41.3** 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2** 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   45.8** 51.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.7** 53.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 
อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   57.7** 56.9 

วนัองัคารที# 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั 
งสดุท้าย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.5%** 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื#อมั#นทางธุรกิจโดย Ifo   90.5 92.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   - 5.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ความเชื#อมั#นผู้บริโภคจาก Conference Board   98.3 100.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   - 29 

วนัพธุที# 25 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั 
งที# 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 
งแรกรายสปัดาห์   733K 742K 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั#งซื 
อสินค้าคงทนพื 
นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั#งซื 
อสินค้าคงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค.   - 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.1% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5% 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื#อมั#นผู้บริโภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 
ามนัรายสปัดาห์   - 0.8M 

วนัพฤหสับดีที# 26 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)     

 ทั 
งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจ้า)   - - 

วนัศกุร์ที# 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที#สําคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที#มีการประกาศออกมา 
*ที#มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที# 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


