
 

 

 

 

   

1,765  1,755  1,740 

 1,805  1,813  1,821 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �รว่งทาํ New Low บริเวณ 1,764 ดอลลารต์่อออนซ ์ท่ามกลางความคืบหนา้เชิงบวกในการพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 หลงัองคก์ารอาหาร
และยาสหรฐั (FDA) เตรียมพิจารณาอนมุตัิวคัซีนของ Pfizer และ BioNTech ในวนัทีD 10 ธ.ค.นี � เป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ แนะนาํติดตามทศันะของนักลงทนุในตลาด 
วา่จะยงัคงเปิดรบัความเสีDยง(Risk On)ต่อเนืDองหรือไม ่ซึDงอาจพิจารณาไดจ้ากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจในช่วงสปัดาหนี์ � ซึDงมีตวัเลขสาํคญัหลายรายการ โดยวนันี � จะมี
การเปิดเผย PMI เขตชิคาโก และยอดทาํสญัญาขายบา้นทีDรอปิดการขาย  ส่วนช่วงทีDเหลือของสัปดาหจ์ะมีการเปิดเผยทั�ง ตัวเลขการจา้งงานภาคเอกชนจาก ADP และ
ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร รวมทั�งติดตามการประชมุของกลุม่ OPEC + เกีDยวกับการหาขอ้สรุปดา้นนโยบายนํ�ามนัปี 2021 วา่จะมีการต่ออายกุารลดกาํลงัการผลิต
ทีDระดับ 7.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนัหรือไม่ นอกจากนี� แนะนาํจบัตาการแถลงต่อสภาคองเกรส(Testimony)ของประธานเฟดและรฐัมนตรีคลังสหรฐัในวันองัคารและพธุ เพืDอ
ชี �แจงรายไตรมาสเกีDยวกับการใชจ้่ายเงินตามกฎหมาย Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) วงเงิน 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึDงอาจกระทบความ
เคลืDอนไหวของสินทรพัยเ์สีDยง หากภาวะ Risk On ดาํเนินตอ่ไป จะบัDนทอนแรงซื �อในตลาดทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาทองคาํพยายามสรา้งฐานและ
พยายามทรงตวั ทั�งนี � หากราคายืนเหนือโซน 1,765 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้ห็นการดีดตวัขึ �นเพืDอพยายามทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,800-1,805 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
แตห่ากยงัไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพืDอสรา้งฐานราคาอีกครั�ง จบัตาบรเิวณ 1,800-1,805 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไมส่ามารถผ่าน
ไดแ้นะนาํแบง่ทองคาํออกขาย  เขา้ซื �อคืนทาํกาํไรเมืDอราคาออ่นลงหรอืไมห่ลดุบรเิวณแนวรบั 1,765 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุแนวรบัแรกไดใ้หร้อดบูริเวณแนวรบั
ถดัไปทีD 1,755 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

           ราคาอยู่ในช ่วงการพักฐาน โดยเน้นการเก็งกาํไร
ระยะสั'น  หากยนืเหนือโซนแนวร ับแรก 1,765 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ 
ยังคงมีโอ กาสข ยับข ึ'น เพ ื4อ ท ดสอ บแ น วต้าน บร ิเวณ 1,800-1,805 
ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากราคาหลุดแนวร ับแรกได้ให ้รอดูบร ิเวณ
แนวร ับถดัไปที4 1,755 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

30 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

30/11/2563  12.25  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,787.50 1,765.66 -21.84  -1.22% 

Spot Silver ($) 22.68 21.90 -0.78  -3.42% 

เงนิบาท (฿/$) 30.27 30.27 -0.00  -0.02% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,700 25,400 -300  -1.17% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.18 47.66 -0.52  -1.08% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 45.54 44.98 -0.56  -1.23% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1954 1.1970 0.0016  0.13% 

ที4มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ท ั4วโลกติดเช ื'อโควิดทะลุ 62 ล้านราย  Worldometer ซึDงเป็นเว็บไซตร์ายงานขอ้มลูล่าสุดทีDมีการรวบรวมจากหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทัDวโลก 
ระบุว่า ยอดผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 ทัDวโลกขณะนี�อยู่ทีD 62,549,958 ราย และยอดผูเ้สียชีวิตอยู่ทีD 1,457,429 ราย สหรฐัมียอดผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 
สูงสุดในโลก (13,608,038) รองลงมาคืออินเดีย (9,390,791), บราซิล (6,290,272), รสัเซีย (2,242,633) และฝรัDงเศส (2,208,699) ส่วนประเทศทีDมี
จาํนวนผูต้ิดเชื �อมากกว่า 1 ลา้นราย ไดแ้ก่ สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี อารเ์จนตินา โคลอมเบีย เม็กซิโก และเยอรมนี นอกจากนี� สหรฐัยังเป็น
ประเทศทีDมีจาํนวนผูเ้สียชีวิตสูงสุดในโลก (272,254) ตามมาดว้ยบราซิล (172,561), อินเดีย (136,705), เม็กซิโก (104,873) และสหราชอาณาจักร 
(58,030) 

 (+) สหร ัฐเล็งข ึ'นบัญชีดาํบร ิษัทจีนอ ีก 4 แห่ง อ ้างเกี4ยวข้องกับกองทัพจีน  คณะทาํงานของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ เตรียมเพิDมบริษัทเซมิ
คอนดกัเตอร ์แมนแูฟคเจอริDง อินเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั (SMIC) และไชน่า เนชัDนแนล ออฟชอร ์ออยล ์คอรป์อเรชัDน (CNOOC) เขา้รวมในรายชืDอ
บญัชีดาํ ดว้ยขอ้กล่าวหาทีDว่าเป็นบรษัิทของกองทพัจีน สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานโดยอา้งแหล่งข่าววา่ กระทรวงกลาโหมสหรฐัจะเพิDมบรษัิทจีนอีก 4 
แห่งในรายชืDอบริษัททีDถูกควบคุมหรือเป็นเจา้ของโดยกองทัพจีน โดยนอกเหนือไปจาก SMIC และ CNOOC แล้ว ยังมีบริษัทไชน่า คอนสตรคัชัน 
อินเตอรเ์นชนัแนล เทคโนโลยี และไชน่า อินเตอรเ์นชนัแนล เอ็นจิเนียริDง คอนซลัติ �งดว้ย ทาํใหจ้าํนวนรวมบรษัิททีDไดร้บัผลกระทบอยู่ทีD 35 แหง่ 

 (-) จ ีน เผยดัชนีPMIภาคการผลิต พ.ย.อยู่ท ี4ระดับ 52.1 จุุด สูงสุดในรอบ3ปี  สาํนกัข่าวบลูมเบริก์รายงานว่า อุตสาหกรรมดา้นการผลิตของจีน
ไดข้ยายตวัต่อเนืDองเป็นเดือนทีD 9 ติดต่อกนั หลงัสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (NBS) เปิดเผยรายงานดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน
พ.ย. อยู่ทีDระดับ 52.1 จุด เพิDมขึ �นจาก 51.4 จุดในเดือนต.ค. สูงกว่าทีDนักวิเคราะหไ์ดค้าดการณ์ไวที้D 51.5 จุด และเป็นตัวเลขทีDสูงทีDสุดในรอบ 3 ปี
นบัตั�งแต่เดือนก.ย.2560 ปัจจยัสาํคญัทีDทาํใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตของจีนเติบโตอย่างต่อเนืDองเป็นผลมาจากอุปสงค ์และ อุปทานภายในประเทศทีD
แข็งแกรง่ รวมถึงการส่งออกสินคา้และการนาํเขา้ทีDฟื�นตวัอย่างตอ่เนืDอง ซึDงส่งผลใหก้าํลงัการผลิตภายในประเทศเพิDมสงูขึ �น และแสดงใหเ้หน็ถงึการฟื�น
ตวัทีDแข็งแกรง่และมัDนคงของเศรษฐกิจจีน  ขณะทีDในส่วนของดชันี PMI ทีDไม่ใช่ภาคการผลิตของจีนในเดือนพ.ย.อยู่ทีDระดบั 56.4 จดุ เพิDมขึ �นจาก 56.2 
จดุ ในเดือนต.ค. ขณะทีDดชันี PMI รวมภาคการผลิตและการบรกิารในเดือน พ.ย.อยู่ทีDระดบั 55.7 จดุ ซึDงเพิDมขึ �นจาก 55.3 จดุในเดือน ต.ค. 

 (-) วัคซ ีนโควิดPfizerล็อตแรกศุกร น์ ี'บ ินตรงเบลเยียมถึงสหรัฐฯ เท ี4ยวแรกของโลก  องคก์ารบริหารการบินแห่งสหรฐัอเมริกา (FAA) ยืนยัน
เทีDยวบินทีDจะขนส่งวคัซีนป้องกนัไวรสัโควดิ-19 ของบริษัท Pfizer จากเบลเยียมมายงัสหรฐัฯ จะมีขึ �นภายในวนัศกุรนี์ � (4 ธันวาคม) นบัเป็นการเริDมตน้
เทีDยวบินขนส่งวคัซีนทางอากาศจาํนวนมากเทีDยวแรกของโลก อย่างไรก็ตาม วคัซีนดงักล่าวยงัไม่สามารถแจกจ่ายไปยงัหน่วยงานต่างๆ ของรฐับาล
สหรฐัฯ ไดท้นัที เนืDองจากตอ้งรอใหท้างคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) อนุมัติรบัรองก่อน ซึDงคาดว่าวคัซีนของ Pfizer ตวันี�จะไดร้บัการ
รบัรองอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคม แมว้่าจะยงัไม่สามารถใชก้ารได ้แต่ทางการสหรฐัฯ ก็วางทีDจัดส่งแจกจ่ายวคัซีนกระจายไปยงัจุด
ต่างๆ เพืDอใหส้ามารถดาํเนินการขนส่งไปยังพื �นทีDเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็วในทันทีทีDไดก้ารอนุมัติรบัรองอย่างเป็นทางการ ดา้น Operation Warp 
Speed โครงการรเิริDมเพืDอพฒันาและแจกจ่ายวคัซีน ภายใตก้ารนาํของทาํเนียบขาวระบุว่า ทางการสหรฐัฯ วางแผนทีDจะเริDมจดัส่งวคัซีนชดุแรกภายใน 
24 ชัDวโมงหลงั FDA ใหก้ารรบัรอง ทั�งนี � Pfizer ผูผ้ลิตยาชั�นนาํของสหรฐัฯ ไดผ้ลิตวคัซีนโควดิ-19 ทีDโรงงาน 2 แห่ง คือในกาลามาซู รฐัมิชิแกน สหรฐัฯ 
และในเมือง Puurs ของเบลเยียม โดยวคัซีนป้องกันไวรสัโควิด -19 ล็อตทีDจัดส่งมายังสหรฐัฯ ลว้นผลิตในยุโรป แถลงการณ์ของ Operation Warp 
Speed ระบุวา่ ทางโครงการตา่งเฝ้าติดตามกระบวนการ และการอาํนวยความสะดวกในการจดัส่งวคัซีนจากเบลเยียมมายงัสหฐัฯ ขณะเดียวกนั เพืDอ
ลดความเสีDยงทีDจะเกิดจากการขนส่งและการแจกจ่ายใหเ้หลือนอ้ยทีDสุด ดงันั�นจึงไม่สามารถใหข้อ้มลูรายละเอียดโดยเฉพาะเจาะจงได ้ซึDงรวมถึงการ
ผลิตและจัดเก็บรกัษา ดา้นหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า เทีDยวบินขนส่งดังกล่าวของสายการบิน United Airlines มีขึ �นเพืDอ
เป้าหมายเก็บสาํรองวคัซีน เพืDอใหส้ามารถดาํเนินการแจกจ่ายไดอ้ย่างรวดเร็วหลังทาง FDA รบัรอง รายงานระบุว่า Pfizer มีจุดกระจายวคัซีนอยู่ทีD 
Pleasant Prairie รฐัวสิคอนซนิ สหรฐัฯ พรอ้มเตรียมจดุจดัเก็บวคัซีนใหค้รอบคลมุพื�นทีDทัDวประเทศ 
 

 
  ท ี4มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทรที์D 30 พ.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   52.1** 51.4 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   56.4** 56.2 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   59.4 61.1 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นทีDรอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

วนัองัคารทีD 1 ธ.ค. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   53.6 53.6 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9 57.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6 53.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2 55.2 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย   56.7 56.7 

 yy.zzน. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.7 59.3 

 22.00น. สหรฐัฯ คา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนต.ค.   0.8% 0.3% 

วนัพธุทีD 2 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.4% 0.3% 

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   500K 365K 

 yy.zzน. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีทีD 3 ธ.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   56.5 56.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.2 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   41.3 41.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   45.8 45.8 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   770K 778K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   57.5 57.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   56.0 56.6 

วนัศกุรที์D 4 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลีDยตอ่ชัDวโมง   0.1% 0.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   500K 638K 

 20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ย.   6.8% 6.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนต.ค.   -64.7B -63.9B 

 
22.00น. สหรฐัฯ ยอดสัDงซื �อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิทีDมีการประกาศออกมา 
*ทีDมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัทีD 20 พฤศจิกายน 2563  ซึDงอาจมีการเปลีDยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


