
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,779 1,765 

1,821 1,833 1,847 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 2.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อ Buy the dip หลงัจากราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ.าสดุบริเวณ 1,800 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นครั �งแรกในรอบ 4 เดือน  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ.มหลงัจากบิตคอยน์ร่วงลงถึง 13% แตะระดบัตํ.าสดุในรอบ 10 วนั โดยเป็นการปรับฐานลงอย่าง
มากหลงัจากที.พุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปีที. 19,521 ดอลลาร์ในวนัก่อนหน้า  จึงทําให้มีเม็ดเงินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทองคํา  อย่างไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงั
เป็นไปอย่างจํากดั  โดยมีระดบัสงูสดุในระหว่างวนัที. 1,818.23 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์นั �น  เนื.องจากทศันะบวกเกี.ยวกบัข่าววคัซีนต้าน COVID-19 ยงัคงเพิ.มขึ �นตอ่เนื.อง  ส่วนความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของสหรัฐบรรเทาเบาบางลง  หลงัจากลา่สดุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ออกมาเปิดเผยว่า เขาจะออกจากทําเนียบขาว หากคณะผู้ เลือกตั �ง (Electoral College) เทคะแนน
ให้กบันายโจ ไบเดน  สถานการณ์ดงักลา่วกระตุ้นแรงขายทํากําไรในตลาดทองคําออกมาเป็นระยะ  ประกอบกับตลาดเงิน  ตลาดทนุและตลาดทองคําของสหรัฐ ปิดทําการเมื.อวานนี �ใน
วนัขอบคณุพระเจ้า (Thanksgiving Day)  จงึทําให้ปริมาณการซื �อขายเบาบางกว่าปกต ิ ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี.ยนแปลง  สําหรับวนันี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ  ขณะที.วนันี �ตรงกบัวนั Black Friday  ซึ.งถึงแม้ตลาดสหรัฐจะเปิดทําการ  แตโ่ดยปกตแิล้ว Black Friday เป็นอีกหนึ.งวนัที.ปริมาณการซื �อขายเบาบางเกือบที.สดุ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1818.23 1805.50 1806.88 1808.12 2.29 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1844.65 23.85 45.96 

MA 50 Days 1886.15 24.09 42.51 

MA 200 Days 1799.37 20.51 39.50 

RSI 9 Days 28.26 34.03 71.41 

RSI 14 Days 33.58 39.67 67.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,194.78 0.00 

ishare 16,961.79 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9845 -0.8177 -0.6436 

10 วนั 0.9803 -0.9181 -0.6942 

20 วนั 0.8719 -0.7926 -0.3683 

50 วนั 0.7454 -0.5559 -0.0814 

100 วนั 0.8444 0.0154 0.5796 

200 วนั 0.9381 0.4486 0.8734 
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คําแนะนํา                 ราคาทองคํายังมีแรงซื �อจํากัดเมื� อเข้าใกล้

แนวต้านโซน 1,818-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยังไม่

สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง การลงทุนในช่วงนี �จึงเน้นทาํ

กาํไรซื �อขายระยะสั�นการการแกว่งตัวในทศิทางอ่อนตัวลง 

 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,821-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขึ �นไปได้ 
อาจมีแรงขายทํากําไรระยะสั �นให้กลบัลงมาตั �งฐานราคาด้านล่างอีกครั �ง เบื �องต้นประเมินกรอบแนว
ต้านระยะสั �น 1,818-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่าน ราคาอาจอ่อนตวัลงเพื.อสะสมกําลงับริเวณ
โซน 1,800-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หากยืนได้ จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) หุ้นยุโรปปิดลบ นลท.วิตกขยายล็อกดาวน์กระทบศก.  ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตวัลงเล็กน้อยเมื.อคืนนี � (26 พ.ย.) เนื.องจากนกัลงทนุมีความวิตก
เกี.ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 อีกครั �ง หลงัจากที.เยอรมนีประกาศขยายเวลาบงัคบัใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ออกไปอีก และ
องักฤษคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจที.ซบเซา  ดชันี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.12% ปิดที. 391.63 จดุ  ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที. 13,286.57 จุด 
ลดลง 3.23 จดุ หรือ -0.02%, ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที. 6,362.93 จุด ลดลง 28.16 จุด หรือ -0.44% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั.งเศส
ปิดที. 5,566.79 จดุ ลดลง 4.50 จดุ หรือ -0.08% 

• (+) บิตคอยน์ดิ�ง 13% ใกล้หลุด $16,000 หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีวานนี �  บิตคอยน์ร่วงลงถึง 13% แตะที.ระดบั 16,317 ดอลลาร์ ซึ.งเป็น
ระดบัตํ.าสดุในรอบ 10 วนั โดยเป็นการปรับฐานลงอย่างมากหลงัจากที.พุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปีที. 19,521 ดอลลาร์วานนี �  ทั �งนี � บิตคอยน์นบัเป็น
หนึ.งในสินทรัพย์ที.ทําราคาได้ดีที.สุดในปีนี � โดยทะยานขึ �นกว่า 358.6% เมื.อเทียบกบัระดบัตํ.าสุดในปีนี � แต่ยงัไม่สามารถทบุสถิติเดิมที.ทําไว้เมื.อเดือนธ.ค. 
2560 ที. 19,666 ดอลลาร์ 

• (+) ผู้ว่าฯรัฐไวโอมิงตดิโควดิ ขณะยอดตดิเชื �อในรัฐเพิ�มขึ �นรวดเร็ว  นายมาร์ค กอร์ดอน ผู้ ว่าการรัฐไวโอมิงของสหรัฐ มีผลการตรวจเชื �อไวรัสโควิด-
19 เป็นบวก และมีอาการไข้เล็กน้อย โดยนายกอร์ดอนจะทํางานและประชุมทางออนไลน์ เพื.อไม่ให้ภารกิจในการบริหารรัฐต้องสะดุดลง  รัฐไวโอมิง มี
จํานวนผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 เพิ.มขึ �นอย่างรวดเร็ว และมีจํานวนผู้ ป่วยที.ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ.มขึ �นด้วย โดย ณ วนัพฤหสับดีที. 26 พ.ย. จํานวน
ผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 ในรัฐไวโอมิงมีจํานวนสงูถงึ 26,677 ราย 

• (-) ความเชื�อมั�นผู้บริโภคฝรั� งเศสแตะระดับตํ�าสุดในรอบ 2 ปี หลังล็อกดาวน์รอบ 2  สํานกังานสถิติแห่งชาติของฝรั.งเศส (INSEE) รายงานในวนันี �
วา่ ความเชื.อมั.นผู้บริโภคของฝรั.งเศสที.มีตอ่เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเงิน ปรับตวัลงแตะระดบัตํ.าที.สุดนบัตั �งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยดชันีความ
เชื.อมั.นเดือนพ.ย.อยู่ที.ระดบั 90 ซึ.งลดลง 4 จดุจากเดือนต.ค. และยงัคงอยู่ตํ.ากวา่คา่เฉลี.ยระยะยาวที. 100   

• (-) ผู้ว่าแบงก์ชาติอินเดียเตือนศก.เสี�ยงขาลง หลังยอดป่วยโควิดกลับมาพุ่ง  นายชัคติคานตา ดาส ผู้ ว่าการธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ออกโรง
เตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังเผชิญกับความเสี.ยง เนื.องจากจํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ที.กลับมาพุ่งสูงขึ �นอีกในระยะนี �  "เรา
จําเป็นต้องเฝ้าระวงัเกี.ยวกบัความมีเสถียรภาพของอปุสงค์หลงัพ้นช่วงเทศกาลรื.นเริงต่างๆ และคอยประเมินการคาดการณ์ของตลาดเกี.ยวกบัวคัซีน" ผู้ ว่า
การแบงก์ชาติอินเดียกล่าวในวนันี �  ผู้ ว่าฯ กล่าวว่า เศรษฐกิจอินเดียฟื�นตวัอย่างแข็งแกร่งเกินคาด หลงัจากที.ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของอินเดีย หดตวัรุนแรงถึง 23.9% ในไตรมาสเดือนเม.ย.-มิ.ย.ที.ผ่านมา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ.มกลบัสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนก.ค.-
ก.ย.  อย่างไรก็ตาม อินเดียกําลงัเผชิญกบัจํานวนผู้ตดิเชื �อไวรัสโควิด-19 ที.กลบัมาพุ่งขึ �นอีกครั �งในช่วงไม่กี.วนัที.ผ่านมา หลงัเทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือ ดิ
วาลี (Diwali) ส่งผลให้รัฐบาลอินเดียตดัสินใจตอ่เวลาระงบัเที.ยวบนิระหวา่งประเทศไปจนถงึสิ �นปีนี � 

• (-) ทรัมป์ลั�นพร้อมออกจากทาํเนียบขาว หากคณะผู้เลือกตั �งโหวตให้ไบเดน  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า เขาจะออกจากทําเนียบขาว 
หากคณะผู้ เลือกตั �ง (Electoral College) เทคะแนนให้กบันายโจ ไบเดน  อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า หากคณะผู้ เลือกตั �งตดัสินใจโหวตให้นายไบเดน 
ก็ถือเป็นการทําสิ.งที.ผิดพลาด พร้อมกบักล่าววา่ สําหรับเขาแล้ว เป็นเรื.องยากมากที.จะยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั �งครั �งนี � 

• (-) อินเดียเล็งประกาศเคอร์ฟิวกรุงเดลี หลังยอดติดโควิดพุ่งไม่หยุด  รัฐบาลท้องถิ.นกรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดีย กําลังพิจารณาประกาศใช้
มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเวลากลางคืน หลังจากที.จํานวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 พุ่งสูงขึ �นอีกครั �งในช่วงไม่กี.วนัที.ผ่านมา  ทั �งนี � กรุงเดลีเป็นหนึ.งในหกรัฐของ
อินเดียที.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรงที.สุด โดยปัจจุบนั จํานวนผู้ติดเชื �อเฉพาะในกรุงเดลีใกล้แตะระดบั 550,000 ราย และเสียชีวิตเกือบ 8,800 
ราย ขณะที.ยอดผู้ตดิเชื �อสะสมทั.วประเทศอินเดีย ณ ขณะนี �อยู่ที. 9,266,705 ราย และมีผู้ เสียชีวติ 135,223 ราย  ในช่วงเวลาเพียง 10 วนั กรุงเดลีพบผู้ติด
เชื �อโควดิ-19 รายใหม่ 5,000-6,000 รายตอ่วนั และมีผู้ เสียชีวติเพิ.มขึ �นราว 100 รายตอ่วนั 

• (-) รัสเซียประกาศความสําเร็จทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง  กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวนันี �ว่า รัสเซียประสบความสําเร็จในการ
ทดสอบขีปนาวธุนําวถีิความเร็วเหนือเสียง เซอร์คอน (Tsirkon) ในมหาสมทุรอาร์กติ  กระทรวงกลาโหมระบุว่า ขีปนาวธุเซอร์คอนได้ถูกยิงออกจากเรือฟริ
เกต แอดมิรัล กอร์ชคอฟ ในทะเลขาว และพุ่งกระทบเป้าหมายซึ.งอยู่หา่งออกไป 450 กิโลเมตรในทะเลแบเรนท์ ได้อย่างแม่นยํา 

 
                         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 

 
 

 

 

 


