
 

 

 

 

   

1,794  1,779  1,765 

 1,821  1,833  1,847 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้แกวง่ตวัในกรอบแคบ ขณะที�วนันี �ตรงกบัวนั Black Friday  ซึ�งถึงแมต้ลาดสหรฐัจะเปิดทาํการครึ�งวนั แต่โดยปกติแลว้ Black Friday เป็นอีกหนึ�ง
วนัที�ปริมาณการซื �อขายเบาบางเกือบที�สดุ จงึทาํใหร้าคาเคลื�อนไหวไม่มากนัก  ส่วนประเด็นอพัเดทที�เกี�ยวขอ้งกับวคัซีนของทางบริษัท "แอสตรา้เซนเนกา้" นั�น แมว้่านาย
มอนเซฟ สลาอุย หัวหน้าโครงการ Operation Warp Speed ซึ�งเป็นโครงการเกี�ยวกับวัคซีนของทาํเนียบขาว และผูเ้ชี�ยวชาญรายอื�นๆ ของสหรฐั ไดแ้สดงความกังวล
เกี�ยวกบักลุม่อายขุองผูเ้ขา้รว่มทดลอง โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพ 90% ที�แอสตรา้เซนเนกา้กล่าวอา้งนั�น เป็นเพียงการทดลองในกลุม่ผูท้ี�มีความเสี�ยงต ํ�าที�สดุ โดยผูเ้ขา้รว่ม
ทดลองจาํนวน 2,741 คนนั�น มีอายตุ ํ�ากว่า 55 ปี สว่นกลุม่ผูเ้ขา้รว่มทดลองที�ใหป้ระสิทธิภาพในการป้องกนั 62% นั�น มีจาํนวน 8,895 คน  ซึ�งหลงัจากที�ผูเ้ชี�ยวชาญสหรฐัได้
ออกมาแสดงความสงสัยดังกล่าว ทางแอสตรา้เซนเนก้าก็ออกมาโตต้อบในทันทีว่า การทดลองครั�งนี �มีคณะกรรมการตรวจสอบขอ้มูลความปลอดภัย (Data Safety 
Monitoring Board - DSMB) เขา้รว่มตรวจสอบดว้ย และผลการทดลองที�ทางบริษัทเปิดเผยเมื�อวนัจนัทรท์ี�ผ่านมานั�น เป็นเพียงผลการทดลองขั�นตน้ และจะมีการเปิดเผย
ขอ้มลูเพิ�มเติมตามมา ราคาทองคาํจึงไม่ไดต้อบสนองกับข่าวดงักล่าวมากนัก  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํไม่สามารถ break out ผ่านแนวตา้น
บริเวณ 1,821-1,833 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขึ �นไปได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นใหก้ลบัลงมาตั�งฐานราคาดา้นล่างอีกครั�ง เบื �องตน้ประเมินกรอบแนวตา้นระยะสั�น 1,818-
1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไม่ผ่าน ราคาอาจออ่นตวัลงเพื�อสะสมกาํลงับรเิวณโซน 1,800-1,794 ดอลลารต์อ่ออนซห์ากยืนได ้จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นอีกครั�ง 
แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ แบ่งขายเพื�อทาํกาํไรระยะสั�นหากราคาดีดตวัขึ �นไปทดสอบบริเวณแนวตา้น 1,818-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากยืน 1,833 ดอลลาร์
ตอ่ออนซไ์ด)้ และรอจงัหวะเขา้ซื �อคืนเพื�อทาํกาํไร หากราคายอ่ตวัลงมาและไมห่ลดุแนวรบั 1,800-1,794 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

         ร าคาท อ งคํายังมีแ ร งซ ื�อ จ ํากัด เมื"อ เข ้าใก ล้
แ น วต้าน โซ น  1,818-1,821 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ ห าก ยังไม่
สามารถยืนได้อย่างแข ็งแกร่ง การลงท ุนในช่วงนี�จ ึงเน้นท ํา
กาํไรซ ื�อขายระยะสั�นการการแกว่งตัวในทศิทางอ ่อนตัวลง 
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

27/11/2563  11.05  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,808.12 1,809.20 1.08  0.06% 

Spot Silver ($) 23.32 23.24 -0.09  -0.36% 

เงนิบาท (฿/$) 30.26 30.28 0.01  0.05% 

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

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.61 47.80 -0.81  -1.67% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 44.98 44.99 0.01  0.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1909 1.1921 0.0012  0.10% 

ที"มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นเอ เช ียเปิดลบ นักลงทุนวิตกโควิดระบาดหนักทั"วโลก ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลดลงในเชา้วนันี� ขณะที�นกัลงทนุวิตกกังวลเกี�ยวกับ
ยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ที�ยงัคงเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องทั�วโลก ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 26,530.28 จุด ลดลง 7.03 จุด, -0.03% ดชันี 
HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 26,758.49 จุด ลดลง 60.96 จุด, -0.23% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที� 13,833.21 จุด ลดลง 12.45 จุด, -
0.09% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที� 2,624.80 จุด ลดลง 1.11 จุด, -0.04% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที� 2,846.95 จุด 
ลดลง 10.53 จุด, -0.37% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที� 1,615.20 จดุ เพิ�มขึ �น 3.09 จุด, +0.19% ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีน
เปิดวนันี�ที� 3,373.84 จดุ เพิ�มขึ �น 4.11 จดุ, +0.12% 

 (-) แคนาดาเล็งอนุมัตวิัคซ ีนโควิดของไฟเซอร เ์ดือนธ.ค. เวลาเดียวกับสหรัฐ-ยุโรป  นางสุปรียา ชารม์า ที�ปรกึษาดา้นการแพทยข์องกระทรวง
สาธารณสุขแคนาดาเปิดเผยว่า แคนาดาอาจจะอนุมัติวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอรใ์นเดือนธ.ค.นี� ซึ�งเป็นเวลาเดียวกับที�สหรฐั และ
สหภาพยุโรป (EU) จะอนุมัติวคัซีนดงักล่าวเช่นกนั นางชารม์ากล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื�อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุขแคนาดามองว่า 
วคัซีนที�ไฟเซอรซ์ึ�งเป็นบรษัิทเวชภณัฑข์องสหรฐั พฒันารว่มกบั BioNTech ซึ�งเป็นบรษัิทเวชภณัฑข์องเยอรมนีนั�น มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกนั
โรคโควิด-19 เมื�อผูสื้�อข่าวถามว่า ชาวแคนาดาจะไดร้บัวคัซีนก่อนสิ �นปีนี�หรือไม่ นางชารม์ากล่าวว่า มีหลายกระบวนการที�จะเกิดขึ �นในเวลาเดียวกัน 
ซึ�งรวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพวคัซีนโดยเจา้หนา้ที�ฝ่ายกาํกับดแูล, การผลิต และการจัดจาํหน่าย ซึ�งกระบวนการเหล่านี�ทาํใหเ้ป็นเรื�องยากที�จะ
ระบุวนัที�ชดัเจนได ้ รายงานระบุว่า FDA จะจดัการประชุมในวนัที� 10 ธ.ค.นี� ซึ�งกรรมการ FDA จะหารือกนัเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของวคัซีนของบริษัท
ไฟเซอร ์ ทั�งนี � ไฟเซอรยื์นยนัว่า วคัซีน BNT162b2 มีประสิทธิภาพมากถึง 95% ในการป้องกนัไวรสัโควิด-19 ซึ�งสูงกว่าวคัซีนของโมเดอรน์า อิงค ์ที�ให้
ประสิทธิภาพในการปอ้งกนั 94.5% 

 (-) "ทร ัมป์" เผยการจัดส่งวัคซ ีนโควิด-19 จะเร ิ"มต้นสัปดาหห์น้า เมื�อวนัพฤหสับดี ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐัระบุว่า การส่งมอบ
วคัซีนโควิด-19 จะเริ�มตน้ขึ �นสัปดาหห์น้าและสัปดาหถ์ัดไป เขาระบุว่า เบื �องตน้ วคัซีนจะไดร้บัการจัดส่งไปยังเจ้าหน้าที�แนวหน้า, เจา้หนา้ที�ทาง
การแพทยแ์ละพลเมืองสงูอาย ุ

 (+/-) แอสตราเซเนก้าเผยพร้อมทาํวิจัยเพ ิ"มเติม หลังถูกตั�งข ้อสงสัยวัคซ ีนโควิด  สาํนกัข่าวบลูมเบิรก์รายงานวา่ แอสตราเซเนกา้ บริษัทผูผ้ลิต
ยาจากสวีเดน และ มหาวิทยาลยัอ็อคฟอรด์ แถลงข่าวในประเด็นของการทดลองวคัซีน "AZD1222" ซึ�งเป็นวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 หลงัถูกตั�งขอ้
สงสยัจากผูเ้ชี�ยวชาญในสหรฐัฯว่าการที�วคัซีนดงักล่าว มีประสิทธิภาพในการป้องกนัสูงถึง 90% อาจเป็นการทดลองจากกลุ่มผูท้ดลองที�มีความเสี�ยง
ต ํ�าที�สุด แอสตราเซเนกา้ กล่าววา่บรษัิทไดท้าํการวจิยัดว้ยมาตรฐานสูงสดุ โดยผลการทดลองที�บง่ชี �วา่วคัซีนมีประสิทธิภาพปอ้งกนัเฉลี�ยอยู่ที� 70% นั�น 
เกิดขึ �นจากผลการทดลองในสองกลุ่มที�ประกอบดว้ยกลุ่มแรกที�ไดว้คัซีนในปรมิาณตํ�าแต่มีประสิทธิภาพการปอ้งกนัสูงถึง 90% ขณะที�ในกลุ่มที� 2 เป็น
กลุ่มไดร้บัวคัซีนในปริมาณที�สูงกว่าแต่กลับใหป้ระสิทธิภาพในการป้องกันเพียง 62%  แอสตราเซเนก้า ไดก้ล่าวเพิ�มเติมว่าการวิจัยของบริษัทได้
ดาํเนินการในมาตรฐานสูงสุด ภายใตก้ารตรวจสอบของ "คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของขอ้มูลภายนอก" (DMSB) ซึ�งผลการทดลองที�
เปิดเผยเมื�อวนัจนัทรที์�ผ่านมานั�น เป็นเพียงผลในขั�นตน้เท่านั�น โดยบริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเติมตามมา โดยผลการทดลองขั�นตน้นั�นเผยว่าวคัซีน 
"AZD1222" สามารถป้องกันไวรสั. โควิด-19 หลงัฉีดวคัซีนในโดสที� 2 เป็นระยะเวลา 14 วนั อย่างไรก็ตามทางบริษัทพรอ้มทาํการศกึษาเพิ�มเติมเพื�อ
ใหผ้ลที�ดีขึ �นต่อไป  ทั�งนี �บริษัทแอสตราเซเนกา้ นบัเป็นบริษัทที� 3 ที�เผยว่าผลการทดลองวคัซีนป้องกันโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงกว่าที�กาํหนดไวที้� 
60% โดยวคัซีนของแอสตราเซนเนกา้มีจุดเด่นสาํคญัคือราคาที�ต ํ�ากวา่ของบริษัทไฟเซอร ์และ โมเดอรน่์า ของสหรฐัฯและสามารถเก็บไดใ้นตูเ้ย็นปกต ิ
ทาํใหล้ดคา่ใชจ่้ายในการขนส่ง ซึ�งเหมาะสมกบักลุ่มประเทศที�มีรายไดป้านกลาง 

  (+/-) เกาหลีเหนือพยายามล้วงข้อมูลบร ิษัทผลิตวัคซนีโควดิ-19 เกาหลีใต้ วนันี� สาํนกัข่าวยอนฮพัรายงานอา้งอิงขอ้มลูคณะกรรมการข่าวกรอง
รฐัสภาเกาหลีใตว้า่ เกาหลีเหนือไดพ้ยายามลว้งขอ้มลูบรษัิทเกาหลีใตที้�กาํลงัพฒันาวคัซีนโควดิ-19 
 

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

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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 ้

 
 

 


