
 

 

 

 

   

1,794  1,779  1,765 

 1,821  1,833  1,847 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบแคบไม่ถึง 10 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการแกว่งตวัระหว่าง 1,806 -  1,812 ดอลลารต์่อออนซ ์คาดว่าปริมาณซื+อขายจะเบาบาง
ก่อนที/ตลาดสหรฐัจะปิดทาํการในวนันี + (26พ.ย.) เนื/องในวนัขอบคณุพระเจา้ (Thanksgiving Day) และจะมีการซื +อขายเพียงครึ/งวันในวนัพรุง่นี +เนื/องในวนั Black Friday  
สว่นข่าวที/เขา้มากระทบระยะนี+ มีทั+งข่าวบวกและลบตอ่ราคาทองคาํ โดยข่าวบวกมาจากรายงานประชมุธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ประจาํวนัที/ 4-5 พ.ย. ซึ/งมีการเผยแพรเ่มื/อ
คืนที/ผ่านมา โดยระบวุ่า กรรมการเฟดอาจจะเสนอสญัญาณชี+นาํแบบใหมส่าํหรบัการซื +อสินทรพัยใ์นเรว็ๆนี +  ซึ/งปัจจบุนัเฟดมีการเขา้ซื +อพนัธบตัรรฐับาลตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน ช่วยพยงุราคาทองคาํไว ้แต่การฟื+นของราคาทองคาํในระยะสั+นยงัคงเป็นไปอย่างจาํกดั เพราะตลาดหุน้ทั/ว
โลกยงัคงไดร้บัความน่าสนใจ สะทอ้นจากตลาดหุน้เอเชียเชา้นี +ขยับขึ +นเล็กนอ้ย ส่วนปัจจยับวกใหม่ต่อราคาทองคาํยงัไม่ชัดเจนในระยะสั+น ขณะที/นักลงทุนรอติดตาม
สถานการณก์ารเมืองสหรฐัตอ่ไป หลงัจาก นางเคท เบดิงฟิลด ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายการสื/อสารของนายโจ ไบเดน ว่าที/ประธานาธิบดีสหรฐัเปิดเผยวา่ นายไบเดนจะประกาศ
รายชื/อผูท้ี/ไดร้บัการเสนอชื/อใหเ้ขา้ร่วมทีมเศรษฐกิจและตาํแหน่งสาํคัญอื/นๆ ของคณะบริหารชุดใหม่อย่างเป็นทางการในสัปดาหห์นา้ หลังจากการถ่ายโอนอาํนาจ
ประธานาธิบดีไดเ้ริ/มขึ +นแลว้ในสปัดาหนี์ +  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที/ 1,818-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ถา้ยงัไมส่ามารถผ่านได ้ซึ/ง
นกัลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายเนื/องจากชว่งที/ผ่านมาเมื/อราคาปรบัตวัขึ +นในระดบัจาํกดัสง่ผลใหมี้แรงขายสลบัเขา้มากดดนัราคา อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของ
ราคาไมห่ลดุโซนแนวรบัระยะสั+นอยูท่ี/ 1,799-1,794 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ประเมินว่าราคาจะพยายามทรงตวัและสรา้งฐานของราคา แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ แบง่ทองคาํออก
ขายเพื/อทาํกาํไรระยะสั+นในบรเิวณ 1,818-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากยืน 1,833 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ แตห่ากราคาออ่นตวัลงไปก่อนใหพิ้จารณาบรเิวณ 1,799-
1,794 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุทยอยเขา้ซื +อคืน แตห่ากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซื +อคืนไปที/แนวรบัถดัไป 
 

         หากราคาไม่สามารถยืน  1,818-1,821 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์ให ้แบ่งขาย แต่หากผ่านได้ให ้ชะลอการขายไปที-แ นวต้าน
ถัดไป การ เข ้าซ ื1อ รอ โซน  1,799-1,794 ดอ ลลาร ต์ ่อ ออ น ซ ์ ขณะที-
ปร ิมาณการซื1อขายวันนี1อาจเบาบางเนื-องในวันขอบคุณพระเจ้า 

26 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

26/11/2563  11.21  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,807.20 1,810.18 2.98  0.16% 

Spot Silver ($) 23.33 23.40 0.07  0.29% 

เงนิบาท (฿/$) 30.26 30.31 0.05  0.18% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,050 26,000 -50  -0.19% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.61 48.89 0.28  0.58% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 45.84 45.88 0.04  0.09% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1914 1.1922 0.0008  0.07% 

ที-มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนค่าเทยีบเยน เหตุนักลงทุนขายจากกังวลสถานการณโ์ควดิ  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงบรเิวณกรอบล่าง 104 เยนในการ
ซื +อขายที/ตลาดปรวิรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี+ เนื/องจากนกัลงทนุขายดอลลารท์า่มกลางความกงัวลเกี/ยวกบัสถานการณโ์รคโควดิ-19 ซึ/งในบางประเทศ
ยังคงพบผูต้ิดเชื +อเพิ/มขึ +น แต่ดอลลารก็์ไม่ไดอ้่อนค่าลงมากนัก เพราะยังไดแ้รงซื +อหลังจากตลาดหุน้สหรฐัและญี/ปุ่ นปรบัตวัขึ +น สาํนักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ณ เที/ยงวนันี+ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื/อนไหวที/ 104.26-104.27 เยน เทียบกับ 104.41-104.51 เยนที/ตลาดนิวยอรก์ และ 104.47-
104.49 เยนที/ตลาดโตเกียวเมื/อเวลา 17.00 น. เมื/อวานนี+ 

 (-) เยอรมนีขยายเวลาล็อกดาวนถ์ ึง 20 ธ.ค. หลังยอดติดโควิดพุ่งต่อเนื-อง นางองัเกลา แมรเ์คิล นายกรฐัมนตรีเยอรมนีเปิดเผยว่า เยอรมนีจะ
ขยายเวลาการใชม้าตรการคุมเขม้เพื/อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปจนถึงวนัที/ 20 ธ.ค. โดยรฐับาลไดเ้ริ/มบงัคบัใช ้"มาตรการล็อก
ดาวนบ์างส่วน" เมื/อช่วงตน้เดือนพ.ย. และกาํหนดในเบื +องตน้ไวว้่าจะบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 เดือน นางแมรเ์คลิเปิดเผยหลงัจากประชุมรว่มกบับรรดาผูว้่า
การรฐัต่างๆ ของเยอรมนีในวนัพุธวา่ จาํนวนผูต้ิดเชื +อในเยอรมนียงัคงอยู่ในระดบัที/สูงเกินไป ซึ/งสถานการณด์งักล่าวทาํใหร้ฐับาลยงัไม่สามารถยกเลิก
การใชม้าตรการล็อกดาวนที์/กาํหนดในเดือนพ.ย. สถาบนัโรเบริต์ คอช (RKI) ซึ/งเป็นหน่วยงานของรฐับาลเยอรมนีในการควบคมุโรคตดิเชื +อเปิดเผยเมื/อ
วนัพุธว่า มีผูเ้สียชีวติจากโรคโควิด-19 เพิ/มอีก 410 ราย ซึ/งสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตแตะ 14,771 ราย ส่วนผูต้ิดเชื +อไวรสัโค
วดิ-19 รายใหม่เพิ/มขึ +น 18,633 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ดิเชื +อในประเทศพุ่งขึ +นเป็น 961,320 ราย 

 (-) ห ุ้นญี-ปุ่ นปร ับข ึ1นจากแรงซ ื1อห ุ้นกลุ่มเทคโนโลย ีหุน้โตเกียวปรบัตวัขึ +นในช่วงเชา้วนันี+จากการดีดตวัของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี หลงัดชันี  Nasdaq 
Composite ของตลาดหุน้สหรฐัปิดที/ระดับสูงเป็นประวตัิการณ์ในคืนที/ผ่านมา ทั+งนี + ดัชนีนิกเกอิปรบัขึ +น 173.42 จุด หรือ 0.66% มาที/ 26,470.28 
ในช่วงปิดตลาดภาคเที/ยงวนันี+ ขณะที/ ดชันี TOPIX ปรบัขึ +น 7.88 จุด หรือ 0.45% มาที/ 1,775.55 หุน้ที/ปรบัขึ +นไดร้วมถึงกลุ่มสารสนเทศและการ
ตดิตอ่สื/อสาร, อปุกรณว์ดัความแม่นยาํและเครื/องใชไ้ฟฟ้า 

 (+/-) ไบเดนเล็งเลือกอดีตท ี-ปร ึกษาด้านความมั-นคงยุคโอบามา เป็นผอ. CIA คนใหม่ สื/อตา่งประเทศหลายสาํนกัรายงานว่า นายโจ ไบเดน ว่า
ที/ประธานาธิบดีสหรฐักาํลงัพิจารณาที/จะเสนอชื/อ นายทอม โดนิลอน อดีตนกัการทตูและที/ปรกึษาดา้นความมั/นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีบารคั 
โอบามา ใหเ้ป็นผู้อาํนวยการสาํนักข่าวกรองกลางสหรฐั (CIA) ข่าวการพิจารณาเสนอชื/อนายโดนิลอนดังกล่าวไดร้บัการเปิดเผยเป็นครั+งแรกบน
เว็บไซต ์Politico ก่อนที/สื/อหลายสาํนกัจะรายงานข่าวดงักล่าวในเวลาต่อมา นอกจากชื/อของนายโดนิลอนแลว้ ยงัมีรายงานดว้ยว่า นายไบเดนซึ/งจะ
เขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัอย่างเป็นทางการในวนัที/ 20 ม.ค. 2564 กาํลงัพิจารณาเสนอชื/อ นายไมเคิล มอเรลล ์อดีตรองผูอ้าํนวยการ CIA 
และรกัษาการผูอ้าํนวยการ CIA ในรฐับาลโอบามาสาํหรบัตาํแหน่งผอ. CIA ดว้ย ทั+งนี + นายไบเดนไดเ้ลือกบุคคลเพื/อเขา้ดาํรงตาํแหน่งสาํคญัๆ ดา้น
ความมั/นคงแห่งชาติแลว้ไดแ้ก่ นายแอนโทนี บลินเคน อดีตรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นรมว.ต่างประเทศคนใหม่ และนางอาฟริล 
เฮยน์ส อดีตรองผูอ้าํนวยการ CIA ยคุโอบามา เป็นผูอ้าํนวยการหน่วยข่าวกรองคนใหม่ของสหรฐั 

 (+/-)  ไบเดนเล็งเปิดตัวท ีมเศรษฐกิจสัปดาหห์น้า หลังการถ่ายโอนอ ํานาจราบร ื-น นางเคท เบดิงฟิลด ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายการสื/อสารของนายโจ 
ไบเดน ว่าที/ประธานาธิบดีสหรฐัเปิดเผยว่า นายไบเดนจะประกาศรายชื/อผูที้/ไดร้บัการเสนอชื/อใหเ้ขา้ร่วมทีมเศรษฐกิจและตาํแหน่งสาํคญัอื/นๆ ของ
คณะบริหารชุดใหม่ในสปัดาหห์นา้ หลงัจากการถ่ายโอนอาํนาจประธานาธิบดีไดเ้ริ/มขึ +นแลว้ในสปัดาหนี์+ นางเบดิงฟิลดก์ล่าวกบัผูสื้/อข่าวว่า ทีมถ่าย
โอนอาํนาจของนายไบเดนทาํงานอย่างมืออาชีพและไดร้บัการตอ้นรบัเป็นอย่างดีจากบรรดาขา้ราชการ ซึ/งทาํใหก้ารถ่ายโอนอาํนาจเป็นไปอย่าง
ราบรื/น โดยเจ้าหน้าที/ในทีมงานเหล่านี+มองข้ามผลกระทบจากความล่าช้าในกระบวนการถ่ายโอนอาํนาจ และไม่ได้ให้ความสนใจกับการที/
ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ยังคงสงสัยว่ามีการโกงเลือกตั+ง โดยทีมงานมองว่าความเคลื/อนไหวของปธน.ทรมัป์เป็นเพียง "การแสดงโชวเ์พื/อขั+น
รายการเทา่นั+น" นางเบดงิฟิลดค์าดวา่ นายไบเดนจะไดร้บัการรายงานสรุปดา้นข่าวกรองประจาํวนัในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั+งแรกในวนัจนัทรห์นา้ 

 
 

  ท ี-มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทรที์/ 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.2** 49.5 

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

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   41.3** 46.9 

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

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   45.8** 51.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.7** 53.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   57.7** 56.9 

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

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื/อมั/นทางธุรกิจโดย Ifo   90.7** 92.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   6.6%** 5.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ ความเชื/อมั/นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   96.1** 100.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   15** 29 

วนัพธุที/ 25 พ.ย. 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั+งที/ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1%** 33.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั+งแรกรายสปัดาห ์   778K** 742K 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั/งซื +อสินคา้คงทนพื+นฐานเดือนต.ค.   1.3%** 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั/งซื +อสินคา้คงทนเดือนต.ค.   1.3%** 1.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนต.ค.   0.9%** 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0%** 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5%** 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   -0.7%** 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือน   999K** 959K 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื/อมั/นผูบ้รโิภคจาก UoM   76.9** 77.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   2.8%** 2.8% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ+ามนัรายสปัดาห ์   -0.8M** 0.8M 

วนัพฤหสับดีที/ 26 พ.ย. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)    

 ทั+งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจา้)  - - 

วนัศกุรที์/ 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที/สาํคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที/มีการประกาศออกมา 
*ที/มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที/ 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ/งอาจมีการเปลี/ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


