26 พฤศจิกายน 2563
ระหว่ างวันแม้ ราคาทองคําจะเคลือนไหวในกรอบแคบ
แต่ ยั ง ไม่ สามารถรั ก ษาระดั บ เหนื อ บริ เ วณแนวต้ าน 1,818-1,821
ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ ไ ด้ ราคาอาจย่ อ ตั ว ลงสู่ แ นวรั บ โซน 1,799-1,794
ดอลลาร์ ต่ อ ออนซ์ แต่ ห ากราคาไม่ หลุ ด แนวรั บ ดังกล่ าวราคาทองคํ า
น่ าจะมีโอกาสรีบาวด์ ขึน3 มาเพือทดสอบกรอบแนวต้ านด้ านบนอีกครัง3
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สรุ ป กระทรวงแรงงานสหรั ฐ เปิ ดเผยว่า จํานวนชาวอเมริ กันทีขอรั บสวัสดิการว่างงานภายใต้ โครงการฉุกเฉินทีเกียวข้ องกับกฎหมาย CARES Act ซึงจะ
หมดอายุวนั ที 26 ธ.ค. หลายล้ านครอบครัวจะมีรายได้ ลดลงอย่างมากในช่วงฤดูกาลวันหยุด ซึงอาจส่งผลทําให้ ยากขึ 9นสําหรับพวกเขาในการจ่ายค่าเช่า, สินค้ า
อุปโภคบริ โภค และสิงจําเป็ นอืนๆ ซึงความเสียงทางเศรษฐกิจดังกล่าว เข้ าพยุงราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไว้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจับตาทีมงาน
ด้ านเศรษฐกิจ ของนายโจ ไบเดน ว่าทีประธานาธิบดีสหรั ฐ ซึงจะประกาศรายชือคณะบริ หารชุดใหม่ในสัปดาห์หน้ า แนวโน้ มดังกล่าว กระตุ้นความต้ องการ
สินทรัพย์เสียงจนส่งผลให้ ราคาทองคําฟื น9 ตัวขึ 9นในระดับจํากัด ประกอบกับ ปริ มาณการซื 9อขายของสหรัฐอาจเบาบางลง เนืองจากนักลงทุนหยุดพักการซื 9อขาย
ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้ าซึงตลาดสหรัฐปิ ดทําการในวันพฤหัสบดีนี 9 จึงควรเน้ นไปทีการเก็งกําไรระยะสัน9 โดยแนะนําเปิ ดสถานะขายทองคําในจังหวะทีราคาดีด
ตัวขึ 9นไม่ผ่านแนวต้ านบริ เวณ 1,818-1,821 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ แต่สําหรับนักลงทุนทีไม่มีการถือครองทองคําไว้ และหากสามารถรับความเสียงได้ อาจเปิ ดสถานะ
ซื 9อเมือราคาย่อตัวลงสู่แนวรับโซน 1,799-1,794 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์

ตารางที 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
26/11/2563 16:33 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,807.20

1,813.80

6.60

0.37%

Spot Silver ($)

23.33

23.37

0.04

0.17%

เงินบาท (฿/$)

30.26

30.26

0.01

0.02%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,050

26,050

0

0.00%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

48.61

48.00

-0.61

-1.25%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

45.84

44.91

-0.93

-2.03%

เงินยูโร (€/$)

1.1914

1.1922

0.0008

0.06%
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• (+) บิตคอยน์ ร่วงกว่ า 6% ในตลาดเอเชีย นักวิเคราะห์ ชีแ3 ค่ ปรั บฐาน-มีแนวโน้ มไปต่ อ บิตคอยน์ร่วงลงกว่า 1,000 ดอลลาร์ หรื อกว่า 6% ในการ
ซื 9อขายทีตลาดเอเชียวันนี 9เมือเทียบกับระดับปิ ดวานนี 9 แตะทีระดับประมาณ 17,700 ดอลลาร์ เนืองจากไม่สามารถทําสถิติสูงสุดใหม่ได้ อีก หลังพุ่งทะลุ
19,000 ดอลลาร์ เมือวันอังคารซึงเป็ นสถิตสิ งู สุดในรอบเกือบ 3 ปี อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ระบุวา่ การปรับตัวลงในวันนี 9น่าจะเป็ นเพียงการปรับฐานเท่านัน9
หลังจากพุ่งแรงก่อนหน้ านี 9 โดยบิตคอยน์อาจร่ วงลงหลุดแนว 17,000 ในระยะสันๆ
9 ก่อนดีดตัวขึ 9น เนืองจากยังคงมีแนวโน้ มทีจะปรับตัวขึ 9นต่อไป ทังนี
9 9 บิต
คอยน์นบั เป็ นหนึงในสินทรัพย์ทีทําราคาได้ ดีทีสุดในปี นี 9 โดยทะยานขึ 9นกว่า 358.6% แล้ วเมือเทียบกับระดับตําสุดในปี นี 9 แต่ยงั ไม่สามารถทุบสถิติเดิมทีทํา
ไว้ เมือเดือนธ.ค. 2560 ที 19,666 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์รายอืนๆ มองว่า การดีดตัวของบิตคอยน์ในครัง9 นี 9แตกต่างจากในอดีต เนืองจากได้ รับแรงหนุนจาก
กระแสตอบรับทีคึกคักจากกลุ่มบริ ษัทฟิ นเทค โดย PayPal ยักษ์ใหญ่ฟินเทค ประกาศว่า ทางบริ ษัทจะเพิมฟี เจอร์ ใหม่ๆ เพือให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถทําการ
ซื 9อขายบิตคอยน์ และสกุลเงินคริ ปโตอืนๆ และในช่วงต้ นปี หน้ า โดย PayPal มีแผนทีจะให้ ลูกค้ าใช้ สกุลเงินคริ ปโตในการซื 9อสินค้ าจากเครื อข่ายร้ านค้ า
ปลี กจํ านวน 26 ล้ านรายของทางบริ ษัท นอกจากนี 9 บิตคอยน์ ยังได้ แ รงหนุนจากการทีรั ฐบาลและธนาคารกลางทัวโลกพากันออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพือเยียวยาภาคธุรกิจทีได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึงมาตรการดังกล่าวได้ ทําให้ สกุลเงินของหลายประเทศอ่อนค่าลง
ซึงรวมทังดอลลาร์
9
ส่งผลให้ นกั ลงทุนหันมาถือครองบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก
• (+) ชาวมะกันรั ดเข็มขัดจ่ ายมือ3 คําวันขอบคุณพระเจ้ าปี นีล3 ด 4% เซ่ นพิษโควิด สมาพันธ์สํานักงานฟาร์ มแห่งอเมริ กา (AFBF) เปิ ดเผยผลสํารวจ
ล่าสุดระบุว่า ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลียสําหรั บอาหารมือ9 คําเนืองในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้ าในปี นี 9 ปรับลดลง 4% จากปี ก่อน เนืองจากรู ปแบบการเฉลิม
ฉลองทีเปลียนแปลงไปจากเดิมสํ าหรั บชาวอเมริ กันส่วนใหญ่ เพราะผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สํ านักข่าวซินหัวรายงานผลสํารวจ
ดังกล่าวระบุวา่ ค่าใช้ จ่ายเฉลียของการเลี 9ยงฉลองในวันขอบคุณพระเจ้ าสําหรับ 10 คนในปี นี 9 อยู่ที 46.09 ดอลลาร์ หรื อน้ อยกว่า 5 ดอลลาร์ ต่อคน ลดลง
2.01 ดอลลาร์ จากระดับเฉลียปี ก่อน "ค่าใช้ จ่ายเฉลียสําหรับอาหารมื 9อคําในวันขอบคุณพระเจ้ าของปี นี 9อยู่ทีระดับตําสุดนับตังแต่
9 ปี 2553" ดร.จอห์น นิว
ตัน หัวหน้ านักเศรษฐศาสตร์ ประจํา AFBF กล่าว ดร.นิวตันกล่าวด้ วยว่า "การตังราคาไก่
9
งวงทังตั
9 วแบบขาดทุนเพือดึงดูดผู้ซื 9อและขายได้ เร็ วนัน9 เป็ นกล
ยุทธ์ทีเราจะเห็นว่า มีผ้ คู ้ าปลีกใช้ กนั มากขึ 9น โดยเฉพาะเมือยิงใกล้ ถงึ เทศกาล"
• (+) ECB ชีแ3 บงก์ ยุโรปต้ องรอถึงปี 65 กว่ าจะฟื 3 นทํากําไรในระดับก่ อนโควิด ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิ ดเผยในรายงานการทบทวนเสถียรภาพ
ทางการเงินล่าสุดว่า ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในยูโรโซนไม่น่าจะฟื 9นตัวกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ได้ ก่อนปี 2565
รายงานะรบุวา่ ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในยูโรโซนซบเซาลงในช่วงครึ งแรกของปี 2563 ท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการ
แพร่ ระบาด และผลประกอบการในไตรมาส 3/2563 ของธนาคารทีจดทะเบียนในตลาดชี 9ให้ เห็นว่าความสามารถในการทํากําไรลดลงสู่ระดับตํากว่า 1%
ECB เสริ มว่า ยอดผู้ติดเชือ9 โควิด-19 ทีกลับมาเพิมสูงขึน9 ในระยะนี 9 ตลอดจนมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด อาจนําไปสู่การปรั บลดการคาดการณ์
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารในปี ต่อๆ ไป รายงานชี 9ให้ เห็นว่า การสนับสนุนด้ านนโยบายอย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั นันช่
9 วยเหลือบริ ษัทและ
ครั วเรื อนในยูโรโซน ท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความเสียงอาจเกิดขึน9 ได้ จากการยุติมาตรการก่อนกํ าหนด หรื อ การถอนกา
รสนันสนุนทีล่าช้ า นอกจากนี 9 รายงานระบุด้วยว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินทีกระจายไปในประเทศและภาคส่วนต่างๆ อาจนําไปสู่การ
กระจุกตัวของความเสียงในบางพื 9นที
• (-) ความเชือมันผู้บริโภคเยอรมนีลดต่ อเนือง หวันล็อกดาวน์ รอบใหม่ กระทบศก. GfK ซึงเป็ นสถาบันวิจยั ตลาดของเยอรมนีเปิ ดเผยว่า ดัชนีความ
เชือมันผู้บริ โภคเยอรมนีอยู่ทีระดับ -6.7 ในเดือนพ.ย. ลดลงต่อเนืองจากระดับ -3.2 ในเดือนต.ค. โดยมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนเพือควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังด้ านรายได้ และยังทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องการทีจะใช้ จ่าย ผู้เชียวชาญจาก GfK เปิ ดเผยว่า
แม้ ร้านค้ าปลีกยังคงเปิ ดให้ บริ การ แต่การปิ ดร้ านอาหาร บาร์ โรงแรม และสถานบันเทิง ทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีความเชือมันลดลง ทังนี
9 9 นางอังเกลา แมร์ เคิล
นายกรั ฐมนตรี เยอรมนีเปิ ดเผยว่า เยอรมนีจะขยายเวลาการใช้ มาตรการคุมเข้ มเพือควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปจนถึงวันที 20 ธ.ค.
โดยรัฐบาลได้ เริ มบังคับใช้ "มาตรการล็อกดาวน์บางส่วน" เมือช่วงต้ นเดือนพ.ย. และกําหนดในเบื 9องต้ นไว้ ว่าจะบังคับใช้ เป็ นเวลา 1 เดือน นางแมร์ เคิล
เปิ ดเผยหลังจากประชุมร่ วมกับบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆ ของเยอรมนีในวันพุธว่า จํานวนผู้ติดเชื 9อในเยอรมนียงั คงอยู่ในระดับทีสูงเกินไป ซึงสถานการณ์
ดังกล่าวทําให้ รัฐบาลยังไม่สามารถยกเลิกการใช้ มาตรการล็อกดาวน์ทีกําหนดในเดือนพ.ย.
ทีมา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

วัน
เวลา ประเทศ
รายการ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง3 ก่ อน
วันจันทร์ ที 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.9**
58.2
15.30น. เยอรมนี ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
46.2**
49.5
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
53.6**
54.8
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
41.3**
46.9
16.30น. อังกฤษ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
55.2**
53.7
16.30น. อังกฤษ ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
45.8**
51.4
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
56.7**
53.4
21.45น. สหรัฐฯ ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
57.7**
56.9
วันพุธที 25 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ
ประมาณการครัง9 ที 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020
33.1%**
33.1%
20.30น. สหรัฐฯ
จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง9 แรกรายสัปดาห์
778K**
742K
20.30น. สหรัฐฯ
ยอดสังซื 9อสินค้ าคงทนพื 9นฐานเดือนต.ค.
1.3%**
0.9%
20.30น. สหรัฐฯ
ยอดสังซื 9อสินค้ าคงทนเดือนต.ค.
1.3%**
1.9%
20.30น. สหรัฐฯ
สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือนต.ค.
0.9%**
0.4%
20.30น. สหรัฐฯ
ดัชนีการใช้ จ่ายส่วนบุคคล (PCE)
0.0%**
0.2%
20.30น. สหรัฐฯ
การใช้ จ่ายส่วนบุคคลเดือนต.ค.
0.5%**
0.9%
20.30น. สหรัฐฯ
รายได้ ส่วนบุคคลเดือนต.ค.
-0.7%**
1.4%
22.00น. สหรัฐฯ
ยอดขายบ้ านใหม่เดือน
999K**
959K
22.00น. สหรัฐฯ
คาดการณ์ความเชือมันผู้บริ โภคจาก UoM
76.9**
77.0
22.00น. สหรัฐฯ
คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อจาก UoM
2.8%**
2.8%
22.30น. สหรัฐฯ
ตัวเลขสต็อกนํ 9ามันรายสัปดาห์
-0.8M**
0.8M
วันพฤหัสบดีที 26 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ
รายงานการประชุมเฟด (FOMC Meeting Minutes)
วันพุธที 25 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ
ประมาณการครัง9 ที 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020
33.1%**
33.1%
20.30น. สหรัฐฯ
จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง9 แรกรายสัปดาห์
778K**
742K
20.30น. สหรัฐฯ
ยอดสังซื 9อสินค้ าคงทนพื 9นฐานเดือนต.ค.
1.3%**
0.9%
20.30น. สหรัฐฯ
ยอดสังซื 9อสินค้ าคงทนเดือนต.ค.
1.3%**
1.9%
20.30น. สหรัฐฯ
สต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือนต.ค.
0.9%**
0.4%
ทังวั
9 น
สหรัฐฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วันขอบคุณพระเจ้ า)
วันศุกร์ ที 27 พ.ย.
ไม่มีการเปิ ดเผยตัวเลขทีสําคัญทางเศรษฐกิจ
หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที 20 พฤศจิกายน 2563 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

