
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,779 1,765 

1,821 1,833 1,847 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตวัแทบไมเ่ปลี�ยนแปลง  ในระหว่างวนัราคาทองคําปรับตวัสงูขึ �นโดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์   หลงัจากตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงาน

ครั �งแรกของสหรัฐเพิ�มขึ �นสู่ระดบั 778,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว และ “สงูกว่า” ตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที�ระดับ 733,000 ราย  ซึ�งเป็นตัสเลขที�สะท้อนว่ามาตรการควบคุมการระบาด 

COVID-19 กําลงักระทบต่อการฟื�นตวัของตลาดแรงงานสหรัฐ  ซึ�งข่าวเดียวกนันี �เป็นปัจจยับั�นสอนความต้องการสินทรัพย์เสี�ยง  ส่งผลให้ดชันีดาวโจนส์ปิดปรับตวัลดลง 173.77 จดุ หรือ -0.58%  

จึงกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพิ�มเติม  นั�นทําให้ราคาทองคําปรับตวัสงูขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ  1,817.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน  ก่อนที�ราคาทองคําจะลด

ช่วงบวกลงมา  โดยได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจอื�นๆที�หลายรายการออกมาดีเกินคาด  ไมว่่าจะเป็นยอดขายบ้านใหม,่ ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคของม.มชิิแกน  และยอด

สั�งซื �อสินค้าคงทน  จึงเป็นปัจจยัที�บั�นทอนความต้องการลงทนุทองคํา  ส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไรสลบัออกมาเป็นระยะ   ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -4.96 ตันเป็นอีกหนึ�งปัจจัยที�

กดดนัทองคําเช่นกนั  สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ   ขณะที�ราคาทองคําอาจเคลื�อนไหวทรงตวั  หลงัตลาดทองคําในฝั�งยโุรปปิดทําการ  เนื�องจากตลาดเงิน  ตลาดทนุ

และตลาดทองคําของสหรัฐ จะปิดทําการในวนันี �ในวนัขอบคณุพระเจ้า (Thanksgiving Day)  ทําให้ปริมาณการซื �อขายจะเบาบางกว่าปกต ิ

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1817.69 1800.70 1807.47 1805.83 -0.81 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1852.61 24.00 45.51 

MA 50 Days 1889.00 24.16 42.43 

MA 200 Days 1798.61 20.49 39.55 

RSI 9 Days 28.11 36.70 80.60 

RSI 14 Days 33.54 41.17 72.51 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,194.78 -4.96 

ishare 16,961.79 -24.59 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9884 -0.8761 -0.6409 

10 วนั 0.9743 -0.9099 -0.6062 

20 วนั 0.8258 -0.7020 -0.2386 

50 วนั 0.7566 -0.5059 0.0382 

100 วนั 0.8551 0.0674 0.6353 

200 วนั 0.9377 0.4332 0.8775 

 

 

26 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาไม่สามารถยืน 1,818-1,821 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคาํออกขาย แต่หากผ่านได้ให้ชะลอ
การขายไปที(แนวต้านถัดไป การเข้าซื ,อควรรอจังหวะราคา
อ่อนตัวลงของราคาในโซน 1,799-1,794 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ขณะที(ปริมาณการซื ,อขายวันนี ,อาจเบาบาง 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที� 1,818-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้ายงัไม่สามารถผ่านได้ ซึ�งนัก
ลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายเนื�องจากช่วงที�ผ่านมาเมื�อราคาปรับตวัขึ �นในระดบัจํากัดส่งผลให้มี
แรงขายสลบัเข้ามากดดนัราคา อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไมห่ลดุโซนแนวรับระยะสั �นอยู่ที� 
1,799-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่ราคาจะพยายามทรงตวัและสร้างฐานของราคา 
 



 

 

• (+) รายงานประชุมชี ,เฟดอาจปรับแผนซื ,อพันธบัตรเร็วๆนี ,เพื(อหนุนเศรษฐกิจ  รายงานการประชุมนโยบายประจําเดือนพ.ย.ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) แสดงว่า เจ้าหน้าที�กําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจแสดงการชี �นําใหม่เร็วๆนี �เกี�ยวกบัแผนการซื �อสินทรัพย์ต่างๆของเฟด 
ซึ�งรวมถงึระยะเวลาและประเภทอายขุองพนัธบตัร ขณะที�พวกเขาพยายามหาทางสนบัสนนุตลาดและเศรษฐกิจเพิ�มเติม   "นกัลงทนุในตลาดจํานวนมาก
ตดัสินวา่ คณะกรรมการอาจต้องการปรับการชี �นําสําหรับการซื �อสินทรัพย์เร็วๆนี �"  รายงานการประชุมวนัที� 4-5 พ.ย.ที�เผยแพร่เมื�อวานนี �ระบุว่า เจ้าหน้าที�
ธนาคารกลางสหรัฐเห็นพ้องกนัว่า การซื �อสินทรัพย์เป็นแรงผ่อนคลายสําหรับเศรษฐกิจและทําหน้าที�เป็น "การรับประกนั" ความเสี�ยงที�อาจปรากฏขึ �น
เพราะความไม่แน่นอนที�เกิดจากการระบาดของโควดิ-19  

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 173.77 จุด วติกคนว่างงานสหรัฐพุ่งเกินคาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (25 พ.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผย
จํานวนคนว่างงานที�สูงกว่าคาดในสปัดาห์ที�ผ่านมา อนัเนื�องมาจากผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์ที�รัฐต่างๆของสหรัฐนํามาใช้เพื�อควบคมุการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดทํานิวไฮ โดยได้แรงหนนุจากคําสั�งซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 
29,872.47 จุด ลดลง 173.77 จุด หรือ -0.58% ขณะที�ดัชนี S&P500 ปิดที� 3,629.65 จุด ลดลง 5.76 จุด หรือ -0.16% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที� 
12,094.40 จดุ เพิ�มขึ �น 57.61 จดุ หรือ +0.48% 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.ซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (25 พ.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�ซบเซา ซึ�งรวมถงึจํานวนคนวา่งงานรายสปัดาห์ที�เพิ�มขึ �นมากกว่าตวัเลข
คาดการณ์ และดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคที�ลดลงในเดือนพ.ย.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 
สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.25% แตะที� 91.9985 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.42 เยน จากระดบั 104.56 เยน และ
อ่อนคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9086 ฟรังก์ จากระดบั 0.9119 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 
1.2999 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3004 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1915 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1883 
ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3381 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3352 ดอลลาร์  

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื(นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที(แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
เพิ�มขึ �นสู่ระดบั 778,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 733,000 ราย จากระดบั 742,000 รายที�มีการรายงาน
ในสปัดาห์ก่อนหน้านี �    

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ลดลงในเดือนต.ค. แต่สูงกว่าคาดการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 0.3% สู่ระดบั 
999,000 ยนิูตในเดือนต.ค. แตส่งูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 970,000 ยนิูต 

• (-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี ,ความเชื(อมั(นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนพ.ย.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 76.9 ในเดือนพ.ย. แตส่งูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 76.8 จากระดบั 81.8 ในเดือนต.ค. 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั( งซื ,อสินค้าคงทนสูงกว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื�องบิน 
รถยนต์ และเครื�องจักรขนาดใหญ่ที�มีอายุการใช้งานตั �งแต่ 3 ปีขึ �นไป เพิ�มขึ �น 1.3% ในเดือนต.ค. สูงกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 1.0% 
หลงัจากพุ่งขึ �น 2.1% ในเดือนก.ย.  นอกจากนี � ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐาน ซึ�งเป็นคําสั�งซื �อสินค้าทนุที�ไม่รวมเครื�องบิน และสินค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิ�ง
บง่ชี �แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ�มขึ �น 0.7% และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 0.5% หลงัจากพุ่งขึ �น 1.9% ในเดือนก.ย. 

• (+/-) สหรัฐเผย GDP Q3/63 พุ่ง 33.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครั �งที� 2 สําหรับผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 3/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 33.1% ซึ�งเป็นการขยายตวัสูงเป็นประวตัิการณ์นบัตั �งแต่ที�สหรัฐ
เริ�มมีการรวบรวมข้อมลูในปี 2490 หรือกวา่ 70 ปีก่อนหน้านี � 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี PCE ชะลอตัวในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ�มขึ �น 
1.2% ในเดือนต.ค. เมื�อเทียบรายปี หลงัจากดีดตวัขึ �น 1.4% ในเดือนก.ย.  ส่วนดชันี PCE พื �นฐาน ซึ�งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตร
วดัอตัราเงินเฟ้อที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสําคญั เพิ�มขึ �น 1.3% ในเดือนต.ค. หลงัจากดีดตวัขึ �น 1.5% ในเดือนก.ย. 

 
                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   90.7** 92.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   6.6%** 5.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   96.1** 100.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   15** 29 

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

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   778K** 742K 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนต.ค.   1.3%** 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนต.ค.   1.3%** 1.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค.   0.9%** 0.4% 

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

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5%** 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   -0.7%** 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือน   999K** 959K 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM   76.9** 77.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   2.8%** 2.8% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   -0.8M** 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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 20  พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


