30 พฤศจิก ายน 2563
ราคาอยู่ใ นช่ว งการพัก ฐาน โดยเน้ น การเก็ง กําไร
ระยะสั'น หากยืน เหนือ โซนแนวรับ แรก 1,765 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ไ ด้
ยัง คงมี โ อกาสขยับ ขึ'น เพื4 อ ทดสอบแนวต้ า นบริเ วณ 1,800-1,805
ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ แต่ห ากราคาหลุด แนวรับ แรกได้ใ ห้ร อดูบ ริเ วณ
แนวรับ ถัด ไปที4 1,755 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์

1,765

1,755

1,740

1,805

1,813

1,821

สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนี ร่วงทํา New Low บริเวณ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางความคืบหน้าเชิงบวกในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 หลังองค์การอาหาร
และยาสหรัฐ (FDA) เตรียมพิจารณาอนุมตั ิวคั ซีนของ Pfizer และ BioNTech ในวันทีD 10 ธ.ค.นี เป็ นปั จจัยกดดันราคาทองคํา แนะนําติดตามทัศนะของนักลงทุนในตลาด
ว่าจะยังคงเปิ ดรับความเสีDยง(Risk On)ต่อเนืDองหรือไม่ ซึงD อาจพิจารณาได้จากการเปิ ดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์นี ซึDงมีตวั เลขสําคัญหลายรายการ โดยวันนี จะมี
การเปิ ดเผย PMI เขตชิคาโก และยอดทําสัญญาขายบ้านทีDรอปิ ดการขาย ส่วนช่วงทีDเหลือของสัปดาห์จะมีการเปิ ดเผยทัง ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และ
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร รวมทังติดตามการประชุมของกลุม่ OPEC + เกีDยวกับการหาข้อสรุปด้านนโยบายนํามันปี 2021 ว่าจะมีการต่ออายุการลดกําลังการผลิต
ทีDระดับ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือไม่ นอกจากนี แนะนําจับตาการแถลงต่อสภาคองเกรส(Testimony)ของประธานเฟดและรัฐมนตรีคลังสหรัฐในวันอังคารและพุธ เพืDอ
ชีแจงรายไตรมาสเกีD ย วกับ การใช้จ่ายเงิน ตามกฎหมาย Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) วงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึDงอาจกระทบความ
เคลืDอนไหวของสินทรัพย์เสีDยง หากภาวะ Risk On ดําเนินต่อไป จะบัDนทอนแรงซือในตลาดทองคํา ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคําพยายามสร้างฐานและ
พยายามทรงตัว ทังนี หากราคายืนเหนือโซน 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เห็นการดีดตัวขึนเพืDอพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,800-1,805 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
แต่หากยังไม่สามารถขึนไปยืนเหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการย่อตัวของราคาลงเพืDอสร้างฐานราคาอีกครัง จับตาบริเวณ 1,800-1,805 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ หากไม่สามารถผ่าน
ได้แนะนําแบ่งทองคําออกขาย เข้าซือคืนทํากําไรเมืDอราคาอ่อนลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,765 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับแรกได้ให้รอดูบริเวณแนวรับ
ถัดไปทีD 1,755 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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 (+) ทั4ว โลกติด เชือ' โควิด ทะลุ 62 ล้านราย Worldometer ซึงD เป็ นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดทีDมีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทัDวโลก
ระบุว่า ยอดผูต้ ิดเชือไวรัสโควิด-19 ทัDวโลกขณะนีอยู่ทDี 62,549,958 ราย และยอดผูเ้ สียชีวิตอยู่ทDี 1,457,429 ราย สหรัฐมียอดผูต้ ิดเชือไวรัสโควิด-19
สูงสุดในโลก (13,608,038) รองลงมาคืออินเดีย (9,390,791), บราซิล (6,290,272), รัสเซีย (2,242,633) และฝรัDงเศส (2,208,699) ส่วนประเทศทีDมี
จํานวนผูต้ ิดเชือมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เม็กซิโก และเยอรมนี นอกจากนี สหรัฐยังเป็ น
ประเทศทีDมีจาํ นวนผูเ้ สียชีวิตสูงสุดในโลก (272,254) ตามมาด้วยบราซิล (172,561), อินเดีย (136,705), เม็กซิโก (104,873) และสหราชอาณาจักร
(58,030)
 (+) สหรัฐเล็งขึน' บัญ ชีด าํ บริษัท จีน อีก 4 แห่ง อ้างเกี4ย วข้อ งกับ กองทัพ จีน คณะทํางานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมเพิDมบริษัทเซมิ
คอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริDง อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน (SMIC) และไชน่า เนชัDนแนล ออฟชอร์ ออยล์ คอร์ปอเรชัDน (CNOOC) เข้ารวมในรายชืDอ
บัญชีดาํ ด้วยข้อกล่าวหาทีDว่าเป็ นบริษัทของกองทัพจีน สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะเพิDมบริษัทจีนอีก 4
แห่งในรายชืDอ บริษัททีDถูกควบคุมหรือเป็ นเจ้าของโดยกองทัพจี น โดยนอกเหนื อ ไปจาก SMIC และ CNOOC แล้ว ยังมี บริษัทไชน่า คอนสตรัคชัน
อินเตอร์เนชันแนล เทคโนโลยี และไชน่า อินเตอร์เนชันแนล เอ็นจิเนียริDง คอนซัลติงด้วย ทําให้จาํ นวนรวมบริษัททีDได้รบั ผลกระทบอยู่ทDี 35 แห่ง
 (-) จีน เผยดัช นีP MIภาคการผลิต พ.ย.อยู่ท 4ีร ะดับ 52.1 จุุด สูงสุด ในรอบ3ปี สํานักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า อุตสาหกรรมด้านการผลิตของจีน
ได้ขยายตัวต่อเนืDองเป็ นเดือนทีD 9 ติดต่อกัน หลังสํานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เปิ ดเผยรายงานดัชนีผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน
พ.ย. อยู่ทDีระดับ 52.1 จุด เพิDมขึนจาก 51.4 จุดในเดือนต.ค. สูงกว่าทีDนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ทDี 51.5 จุด และเป็ นตัวเลขทีDสูงทีDสุดในรอบ 3 ปี
นับตังแต่เดือนก.ย.2560 ปั จจัยสําคัญทีDทาํ ให้อุตสาหกรรมการผลิตของจีนเติบโตอย่างต่อเนืDองเป็ นผลมาจากอุปสงค์ และ อุปทานภายในประเทศทีD
แข็งแกร่ง รวมถึงการส่งออกสินค้าและการนําเข้าทีDฟืนตัวอย่างต่อเนืDอง ซึDงส่งผลให้กาํ ลังการผลิตภายในประเทศเพิDมสูงขึน และแสดงให้เห็นถึงการฟื น
ตัวทีDแข็งแกร่งและมัDนคงของเศรษฐกิจจีน ขณะทีDในส่วนของดัชนี PMI ทีDไม่ใช่ภาคการผลิตของจีนในเดือนพ.ย.อยู่ทDีระดับ 56.4 จุด เพิDมขึนจาก 56.2
จุด ในเดือนต.ค. ขณะทีDดชั นี PMI รวมภาคการผลิตและการบริการในเดือน พ.ย.อยู่ทDีระดับ 55.7 จุด ซึงD เพิDมขึนจาก 55.3 จุดในเดือน ต.ค.
 (-) วัค ซีน โควิด Pfizerล็อ ตแรกศุก ร์น ี'บ ิน ตรงเบลเยีย มถึง สหรัฐ ฯเที4ย วแรกของโลก องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) ยื นยัน
เทีDยวบินทีDจะขนส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัท Pfizer จากเบลเยียมมายังสหรัฐฯ จะมีขึนภายในวันศุกร์นี (4 ธันวาคม) นับเป็ นการเริDมต้น
เทีDยวบินขนส่งวัคซีนทางอากาศจํานวนมากเทีDยวแรกของโลก อย่างไรก็ตาม วัคซีนดังกล่าวยังไม่สามารถแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
สหรัฐฯ ได้ทนั ที เนืDองจากต้องรอให้ทางคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติรบั รองก่อน ซึDงคาดว่าวัคซีนของ Pfizer ตัวนีจะได้รบั การ
รับรองอย่างเป็ นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคม แม้ว่าจะยังไม่สามารถใช้การได้ แต่ทางการสหรัฐฯ ก็วางทีDจัดส่งแจกจ่ายวัคซีนกระจายไปยังจุด
ต่างๆ เพืD อให้สามารถดําเนินการขนส่งไปยังพื นทีDเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในทันทีทDีได้การอนุมัติรบั รองอย่างเป็ นทางการ ด้าน Operation Warp
Speed โครงการริเริDมเพืDอพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีน ภายใต้การนําของทําเนียบขาวระบุว่า ทางการสหรัฐฯ วางแผนทีDจะเริDมจัดส่งวัคซีนชุดแรกภายใน
24 ชัDวโมงหลัง FDA ให้การรับรอง ทังนี Pfizer ผูผ้ ลิตยาชันนําของสหรัฐฯ ได้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ทีDโรงงาน 2 แห่ง คือในกาลามาซู รัฐมิชิแกน สหรัฐฯ
และในเมื อง Puurs ของเบลเยียม โดยวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ล็อตทีDจัดส่งมายังสหรัฐฯ ล้วนผลิตในยุโรป แถลงการณ์ของ Operation Warp
Speed ระบุวา่ ทางโครงการต่างเฝ้าติดตามกระบวนการ และการอํานวยความสะดวกในการจัดส่งวัคซีนจากเบลเยียมมายังสหัฐฯ ขณะเดียวกัน เพืDอ
ลดความเสีDยงทีDจะเกิดจากการขนส่งและการแจกจ่ายให้เหลือน้อยทีDสุด ดังนันจึงไม่สามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดโดยเฉพาะเจาะจงได้ ซึDงรวมถึงการ
ผลิต และจัดเก็บ รัก ษา ด้านหนังสื อ พิม พ์ The Wall Street Journal รายงานว่า เทีD ยวบิน ขนส่งดังกล่าวของสายการบิน United Airlines มี ขึนเพืD อ
เป้าหมายเก็บสํารองวัคซีน เพืDอให้สามารถดําเนินการแจกจ่ายได้อย่างรวดเร็วหลังทาง FDA รับรอง รายงานระบุว่า Pfizer มีจุดกระจายวัคซีนอยู่ทDี
Pleasant Prairie รัฐวิสคอนซิน สหรัฐฯ พร้อมเตรียมจุดจัดเก็บวัคซีนให้ครอบคลุมพืนทีDทDวั ประเทศ
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การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน
เวลา ประเทศ
รายการ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อ น
วันจันทร์ทDี 30 พ.ย. 08.00น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
52.1**
51.4
08.00น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
56.4**
56.2
ทังวัน ทังหมด
OPEC Meetings
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.
59.4
61.1
22.00น. สหรัฐฯ
ยอดทําสัญญาขายบ้านทีDรอปิ ดการขายเดือนต.ค.
1.1%
-2.2%
วันอังคารทีD 1 ธ.ค. 08.45น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin
53.6
53.6
15.55น. เยอรมนี
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.9
57.9
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
53.6
53.6
16.30น. อังกฤษ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
55.2
55.2
ทังวัน ทังหมด
OPEC-JMMC Meetings
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตขันสุดท้าย
56.7
56.7
yy.zzน. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.7
59.3
22.00น. สหรัฐฯ
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.
0.8%
0.3%
วันพุธทีD 2 ธ.ค. 17.00น. ยุโรป
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