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แน ะนํ าซื อขายทํากําไรระยะสั น จากการแกว่ง ตั ว
ของราคา หลังจากราคาปรับ ตัวลงต่อ เนื)อ งอาจมีแ รงซือเข้ามาพยุง
ราคาบ้าง เมื)อ ราคาอ่อ นตัว ลงหากมีแ รงซือหนาแน่ น มากพอ ยัง มี
โอกาสที)ร าคาจะพยายามทรงตัวเพื)อ สร้างฐานหรือ ฟื นตัวขึนช่วงสัน
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าฟื นตัวขึน แต่การฟื นตัวของราคาทองคํายังอยู่ในกรอบจํากัด หลัง Moderna เผยว่าจะขออนุมตั ิการใช้วคั ซีนต้าน COVID-19 เป็ น
กรณี ฉุกเฉิน ต่อ FDA สหรัฐในวันจันทร์หลังจากข้อมูลใหม่ยืนยันว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 94.1% ประกอบกับ นายอเล็กซ์ อา
ซาร์ รมว.สาธารณสุขสหรัฐ กล่าวว่า ชาวอเมริกนั จะได้รบั วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัท 2 แห่งเป็ นครังแรกก่อนเทศกาลคริสต์มาสในเดือนหน้า นอกจากนี
นายอาซาร์ยงั ระบุว่า เขาและรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์จะจัดการประชุมกับบรรดาผูว้ ่าการรัฐต่างๆในวันนี เพืKอหารือเกีKยวกับการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าว
โดยจะมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายทีKจะได้รบั วัคซีนก่อนกลุ่มอืKน สําหรับวันนีติดตามการแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดและนายสตีเวน มนูชิน
รัฐมนตรีคลังสหรัฐต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารประจําวุฒิสภา(the Senate Banking Committee) รวมถึงการเปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ
ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคํามีลกั ษณะการแกว่งตัวในทิศทางขาลง หากวันนีราคาทองคําสามารถยืนเหนือ 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้(ระดับ
ตํKาสุดวานนี) อาจจะเกิดแรงซือเก็งกําไร ทําให้มีโอกาสดีดตัวขึนทดสอบแนวต้านทีK 1,790-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํากลยุทธ์ แบ่งขายบริเวณ1,7901,805 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ (ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาอ่อนตัวลงสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้เข้าซือคืน
ทํากําไร แต่หากยืนไม่ได้ชะลอการเข้าซือคืนไปทีKบริเวณแนวรับถัดไปทีK 1,755 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
ก่อนหน้า

ล่าสุด
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 (+) สหรัฐฯ คาด"วัน ขอบคุณพระเจ้า"ทํายอดติด โควิด -19 พุ่ง วันนี (1 ธันวาคม) ทางการสหรัฐอเมริกาคาดว่าช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าทีK
ผ่านมาจะมีส่วนทําให้ยอดผูต้ ิดเชือโควิด-19 ในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึนอีก หลังมียอดผูเ้ ดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวราว 8 แสนถึง 1.1 ล้านคน รวมถึงยอดผู้
ติดเชือรายใหม่เมืKอสัปดาห์ทKีแล้วมีบางวันพุ่งสูงแตะ 2 แสนราย แนะให้พลเมืองทีKเดินทางตรวจหาการติดเชือเพืKอป้องกันและลดความเสีKยงในการแพร่
ระบาด เตรียมแผนรับมือช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปี ใหม่ทKีกาํ ลังจะมาถึง ล่าสุด ทัKวโลกมีผูต้ ิดเชือสะสมแล้วกว่า 63 ล้านราย (63,154,049 ราย)
รักษาหายกว่า 43 ล้านราย (43,979,423 ราย) หรือคิดเป็ นราว 69% ของผูต้ ิดเชือทังหมด เสียชีวิตแล้ว 1,466,346 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ทKีราว
2.32% ประเทศทีKมีผูต้ ิดเชือสะสมมากทีKสดุ 5 อันดับแรก สหรัฐฯ มีผูต้ ดิ เชือมากเป็ นอันดับ 1 (13,525,889 ราย) ตามมาด้วยอินเดีย (9,431,691 ราย)
บราซิล (6,335,878 ราย) ฝรัKงเศส (2,275,936 ราย) และรัสเซีย (2,275,016 ราย) พบผูต้ ดิ เชือแล้วอย่างน้อย 185 จาก 193 ประเทศทัKวโลก
 (-) สธ.สหรัฐเผยชาวอเมริก ัน ได้วัค ซีน โควิด ก่อ นคริส ต์ม าส นายอเล็กซ์ อาซาร์ รมว.สาธารณสุขสหรัฐ กล่าวว่า ชาวอเมริกนั จะได้รบั วัคซีนต้าน
โควิด-19 ของบริษัท 2 แห่งเป็ นครังแรกก่อนเทศกาลคริสต์มาสในเดือนหน้า นายอาซาร์เปิ ดเผยเรืKองดังกล่าว หลังจากทีKโมเดอร์นานับเป็ นบริษัทยา
แห่งทีK 2 ทีKยKืนขออนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนโควิด-19 เป็ นกรณีฉุกเฉินต่อสํานักงานอาหารและยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) นอกจากนี นายอาซาร์ยงั ระบุวา่ เขาและรอง
ประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์จะจัดการประชุมกับบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆในวันนี เพืK อ หารือ เกีK ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าว โดยจะมี การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายทีKจะได้รบั วัคซีนก่อนกลุ่มอืKน โมเดอร์นา อิงค์ ซึKงเป็ นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ แถลงว่าบริษัทเตรียมยืKนเรืKองต่อเอฟดีเอในวัน
จันทร์(30พ.ย.) เพืKอขออนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัทเป็ นกรณีฉุกเฉิน หลังจากมีการเปิ ดเผยข้อมูลใหม่ยืนยันว่าวัคซีนดังกล่าวมี
ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 94.1% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทังนี โมเดอร์นานับเป็ นบริษัทยาแห่งทีK 2 ทีKยKืนขออนุมตั ิการใช้วคั ซีนโควิด-19
เป็ นกรณีฉกุ เฉิน หลังจากทีKไฟเซอร์ อิงค์ได้ยKืนเรืKองก่อนหน้านีเมืKอวันทีK 20 พ.ย. การยืKนขออนุมตั ิดงั กล่าว จะทําให้ชาวอเมริกนั ได้รบั วัคซีนของโมเดอร์
นาในเวลาอีกเพียงไม่กKีสปั ดาห์
 (-) 'โมเดอร์น า'เล็ง ยื)น เอฟดีเ อขออนุ มัต ิใ ช้วัค ซีน ฉุ ก เฉิน โมเดอร์นา อิงค์ ซึKงเป็ นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ แถลงในวันนีว่า ทางบริษัท
เตรียมยืKนเรืKองต่อสํานักงานอาหารและยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) ในวันจันทร์(30พ.ย.)ตามเวลาท้องถิKน เพืKอขออนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทาง
บริษัทเป็ นกรณีฉกุ เฉิน หลังจากมีการเปิ ดเผยข้อมูลใหม่ยืนยันว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 94.1% ในการป้องกันไวรัสโควิด19 ทังนี โมเดอร์นานับเป็ นบริษัทยาแห่งทีK 2 ทีKยKืนขออนุมตั ิการใช้วคั ซีนโควิด-19 เป็ นกรณีฉุกเฉิน หลังจากทีKไฟเซอร์ได้ยKืนเรืKองก่อนหน้านีเมืKอวันทีK 20
พ.ย. การยืKนขออนุมตั ดิ งั กล่าว จะทําให้ชาวอเมริกนั ได้รบั วัคซีนของโมเดอร์นาในเวลาอีกเพียงไม่กKีสปั ดาห์ โมเดอร์นาระบุว่า ผลการวิเคราะห์ครังใหม่
พบว่า จากการทดลองในอาสาสมัครจํานวน 30,000 ราย มีผตู้ ดิ เชือไวรัสโควิด-19 จํานวนเพียง 196 ราย โดย 185 รายมาจากกลุ่มทีKได้รบั วัคซีนหลอก
ส่วนอีก 11 รายมาจากกลุ่มทีKได้รบั วัคซีนจริง ส่งผลให้การทดลองดังกล่าวบ่งชีประสิทธิภาพของวัคซีนสูงถึง 94.1% ซึKงสูงกว่าผลวิเคราะห์เบืองต้นทีK
ทางบริษัทเปิ ดเผยเมืKอวันทีK 16 พ.ย.ทีKระดับ 94%
 (+/-) ไบเดน เปิ ดตั ว ทีม ศก.ชุ ด ใหม่ วัน นี ยัน พร้ อ มทํา งานทั น ทีเ พื)อ ฟื นฟู ศ ก.สหรั ฐ ฯ สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายโจ ไบเดน ว่าทีK
ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ได้เปิ ดเผยรายงานชืKอทีมเศรษฐกิจ ทีKจะเข้ามาทํางานในรัฐบาลชุดใหม่ โดยทําการเสนอชืKอของ นางเจเน็ต เยลเลน อดีต
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง และคาดว่าจะทําการเปิ ดตัวทีมเศรษฐกิจอย่างเป็ นทางการในวันอังคารนี
ตามเวลาในสหรัฐฯ นายไบเดนกล่าวว่าสําหรับทีมเศรษฐกิจชุดนี ทุกคนล้วนมีความตังใจจริง และ มี ความสามารถสูงสุดในการบริหารงานด้าน
เศรษฐกิจ และพวกเขาพร้อมทีKจะทํางานทันทีKเพืKอช่วยเหลือชาวอเมริกนั ทุกคน โดยมีเป้าหมายสําคัญคือการฟื นฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19 ซึKงนอกจากนางเยลเลนแล้ว สมาชิกทีมเศรษฐกิจชุดนียังประกอบด้วย นายวอลลี อาเดเยโม ทีKเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นาง เซซิเลีย เราซ์ ถูกเสนอชืKอเป็ น ประธานสภาทีKปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ ขณะทีKนางนีรา แทนเดน จะขึนเป็ น หัวหน้าสํานักงานบริหาร
จัดการและงบประมาณ นอกจากนียังได้ทาํ การแต่งตังนายแจเร็ด เบิรน์ สไตน์ และนางเฮทเธอร์ บูชชีย์ ให้ร่วมคณะทีKปรึกษาด้านเศรษฐกิจชุดนีด้วย
ทังนีการประกาศรายชืKอทีมเศรษฐกิจของนายไบเดน เกิดขึนหลังจากทีK รัฐอริโซน่า และรัฐวิสคอนซิน ได้รบั รองผลการเลือกตังให้นายไบเดนชนะในทัง
สองรัฐ ซึKงทําให้นายไบเดนเข้าใกล้การเป็ นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่อย่างเป็ นทางการ ซึKงเหลือเพียงการผ่านความเห็นชอบจากคณะผูเ้ ลือกตัง
(Electoral College) ทีKมีกาํ หนดการลงคะแนนเสียงในวันทีK 14 ธ.ค.นี
ทีม) า: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน
เวลา ประเทศ
รายการ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อ น
วันจันทร์ทKี 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
ยอดทําสัญญาขายบ้านทีKรอปิ ดการขายเดือนต.ค.
1.1%
-2.2%
วันอังคารทีK 1 ธ.ค. 08.45น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin
54.9**
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
22.00น. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.9
59.3
22.00น. สหรัฐฯ
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.
0.8%
0.3%
วันพุธทีK 2 ธ.ค. 17.00น. ยุโรป
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.
0.4%
0.3%
20.15น. สหรัฐฯ
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP
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22.00น. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
วันพฤหัสบดีทKี 3 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ
รายงานสรุ ปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book
08.45น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin
56.5
56.8
15.55น. เยอรมนี ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
46.2
46.2
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
41.3
41.3
16.30น. อังกฤษ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
45.8
45.8
20.30น. สหรัฐฯ
จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
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21.45น. สหรัฐฯ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการขันสุดท้าย
57.5
57.5
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.
56.0
56.6
วันศุกร์ทKี 4 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ
รายได้เฉลีKยต่อชัKวโมง
0.1%
0.1%
20.30น.

สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.
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20.30น.
20.30น.
22.00น.

สหรัฐฯ
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สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนพ.ย.
ดุลการค้าเดือนต.ค.
ยอดสัKงซือภาคโรงงานเดือนต.ค.
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หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์
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ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงทีKมีการประกาศออกมา

*ทีKมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันทีK 20 พฤศจิกายน 2563 ซึงK อาจมีการเปลีKยนแปลงในภายหลังได้

