
 

 

 

 

   

1,765  1,755  1,740 

 1,805  1,813  1,821 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ฟื�นตวัขึ �น แต่การฟื�นตวัของราคาทองคาํยงัอยู่ในกรอบจาํกดั หลงั Moderna เผยว่าจะขออนุมตัิการใชว้คัซีนตา้น COVID-19 เป็น
กรณีฉุกเฉิน ต่อ FDA สหรฐัในวนัจนัทรห์ลงัจากขอ้มลูใหม่ยืนยนัว่าวคัซีนดงักล่าวมีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 94.1%  ประกอบกบั นายอเล็กซ ์อา
ซาร ์รมว.สาธารณสุขสหรฐั กล่าวว่า ชาวอเมริกนัจะไดร้บัวคัซีนตา้นโควิด-19 ของบริษัท 2 แห่งเป็นครั�งแรกก่อนเทศกาลครสิตม์าสในเดือนหนา้  นอกจากนี� 
นายอาซารย์งัระบุว่า เขาและรองประธานาธิบดีไมค ์เพนซจ์ะจดัการประชุมกบับรรดาผูว้่าการรฐัต่างๆในวนันี� เพืKอหารือเกีKยวกบัการแจกจ่ายวคัซีนดงักล่าว 
โดยจะมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีKจะไดร้บัวคัซีนก่อนกลุ่มอืKน  สาํหรบัวนันี�ตดิตามการแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล ์ ประธานเฟดและนายสตีเวน  มนชิูน  
รฐัมนตรีคลงัสหรฐัต่อหนา้คณะกรรมการการธนาคารประจาํวฒุิสภา(the Senate Banking Committee) รวมถงึการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรฐั  
ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาทองคาํมีลกัษณะการแกว่งตวัในทศิทางขาลง หากวนันี�ราคาทองคาํสามารถยืนเหนือ 1,765 ดอลลารต์่อออนซไ์ด(้ระดบั
ต ํKาสุดวานนี�) อาจจะเกิดแรงซื �อเก็งกาํไร ทาํใหมี้โอกาสดีดตวัขึ �นทดสอบแนวตา้นทีK 1,790-1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ์ แบ่งขายบริเวณ1,790-
1,805 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,813 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,765 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ใหเ้ขา้ซื �อคืน
ทาํกาํไร แตห่ากยืนไม่ไดช้ะลอการเขา้ซื �อคืนไปทีKบรเิวณแนวรบัถดัไปทีK 1,755 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

         แน ะนําซ ื�อ ข ายท ําก ําไรร ะยะสั�น จากการแ กว่งตัว
ของราคา หลังจากราคาปร ับตัวลงต่อเนื)องอาจมีแรงซ ื�อเข ้ามาพยุง
ราคาบ้าง เมื)อราคาอ ่อนตัวลงหากมีแรงซ ื�อหนาแน่นมากพอ ยังมี
โอกาสที)ราคาจะพยายามทรงตัวเพ ื)อสร ้างฐานหร ือฟื� นตัวข ึ�นช ่วงสั�น 

01 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

1/12/2563 11:52 น. 
กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,776.70 1,785.30 8.60 0.48 

Spot Silver ($) 22.62 22.84 0.22 0.97 

เงนิบาท (฿/$) 30.28 30.25 0.04 0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,500 25,600 100.00 0.39 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 47.64 47.52 0.12 0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 91.99 91.82 0.17 0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.1929 1.1955 0.00 0.22 

ที)มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  สหร ัฐฯ คาด"วันขอบคุณพระเจ้า"ทาํยอดติดโควิด-19 พ ุ่ง  วนันี� (1 ธันวาคม) ทางการสหรฐัอเมรกิาคาดวา่ช่วงเทศกาลวนัขอบคณุพระเจา้ทีK
ผ่านมาจะมีส่วนทาํใหย้อดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ในสหรฐัฯ พุ่งสูงขึ �นอีก หลงัมียอดผูเ้ดินทางในช่วงเวลาดงักล่าวราว 8 แสนถึง 1.1 ลา้นคน รวมถึงยอดผู้
ตดิเชื �อรายใหม่เมืKอสปัดาหที์Kแลว้มีบางวนัพุ่งสงูแตะ 2 แสนราย แนะใหพ้ลเมืองทีKเดินทางตรวจหาการตดิเชื �อเพืKอป้องกนัและลดความเสีKยงในการแพร่
ระบาด เตรียมแผนรบัมือช่วงคริสตม์าสและเทศกาลปีใหม่ทีKกาํลังจะมาถึง ล่าสุด ทัKวโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสมแลว้กว่า 63 ลา้นราย (63,154,049 ราย) 
รกัษาหายกว่า 43 ลา้นราย (43,979,423 ราย) หรือคิดเป็นราว 69% ของผูต้ิดเชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 1,466,346 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ทีKราว 
2.32% ประเทศทีKมีผูต้ิดเชื �อสะสมมากทีKสดุ 5 อนัดบัแรก สหรฐัฯ มีผูต้ดิเชื �อมากเป็นอนัดบั 1 (13,525,889 ราย) ตามมาดว้ยอินเดีย (9,431,691 ราย) 
บราซลิ (6,335,878 ราย) ฝรัKงเศส (2,275,936 ราย) และรสัเซีย (2,275,016 ราย) พบผูต้ดิเชื �อแลว้อย่างนอ้ย 185 จาก 193 ประเทศทัKวโลก 

 (-) สธ.สหรัฐเผยชาวอเมร ิกันได้วัคซนีโควิดก่อนคร ิสตม์าส  นายอเล็กซ ์อาซาร ์รมว.สาธารณสขุสหรฐั กล่าววา่ ชาวอเมริกนัจะไดร้บัวคัซีนตา้น
โควิด-19 ของบริษัท 2 แห่งเป็นครั�งแรกก่อนเทศกาลคริสตม์าสในเดือนหนา้ นายอาซารเ์ปิดเผยเรืKองดงักล่าว หลังจากทีKโมเดอรน์านับเป็นบริษัทยา
แหง่ทีK 2 ทีKยืKนขออนมุตักิารใชว้คัซีนโควดิ-19 เป็นกรณีฉุกเฉินต่อสาํนกังานอาหารและยาสหรฐั (เอฟดีเอ) นอกจากนี� นายอาซารย์งัระบุวา่ เขาและรอง
ประธานาธิบดีไมค ์เพนซจ์ะจัดการประชุมกับบรรดาผู้ว่าการรฐัต่างๆในวนันี� เพืKอหารือเกีKยวกับการแจกจ่ายวคัซีนดังกล่าว โดยจะมีการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายทีKจะไดร้บัวคัซีนก่อนกลุ่มอืKน โมเดอรน์า อิงค ์ซึKงเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรฐั แถลงว่าบริษัทเตรียมยืKนเรืKองต่อเอฟดีเอในวนั
จนัทร(์30พ.ย.) เพืKอขออนมุตักิารใชว้คัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ของทางบรษัิทเป็นกรณีฉุกเฉิน หลงัจากมีการเปิดเผยขอ้มลูใหม่ยืนยนัว่าวคัซีนดงักล่าวมี
ความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 94.1% ในการปอ้งกนัไวรสัโควดิ-19 ทั�งนี � โมเดอรน์านบัเป็นบริษัทยาแห่งทีK 2 ทีKยืKนขออนมุตัิการใชว้คัซีนโควดิ-19 
เป็นกรณีฉกุเฉิน หลงัจากทีKไฟเซอร ์อิงคไ์ดยื้KนเรืKองก่อนหนา้นี�เมืKอวนัทีK 20 พ.ย.  การยืKนขออนมุตัิดงักล่าว จะทาํใหช้าวอเมริกนัไดร้บัวคัซีนของโมเดอร์
นาในเวลาอีกเพียงไม่กีKสปัดาห ์  

 (-) 'โมเดอรน์า'เล็งยื)น เอฟดีเอขออนุมัต ิใช้วัคซ ีนฉุกเฉ ิน โมเดอรน์า อิงค ์ซึKงเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรฐั แถลงในวนันี�ว่า ทางบริษัท
เตรียมยืKนเรืKองตอ่สาํนกังานอาหารและยาสหรฐั (เอฟดีเอ) ในวนัจนัทร(์30พ.ย.)ตามเวลาทอ้งถิKน เพืKอขออนมุตักิารใชว้คัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 ของทาง
บรษัิทเป็นกรณีฉกุเฉิน หลงัจากมีการเปิดเผยขอ้มลูใหม่ยืนยนัวา่วคัซีนดงักล่าวมีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 94.1% ในการปอ้งกนัไวรสัโควดิ-
19 ทั�งนี � โมเดอรน์านบัเป็นบริษัทยาแห่งทีK 2 ทีKยืKนขออนมุตัิการใชว้คัซีนโควดิ-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน หลงัจากทีKไฟเซอรไ์ดยื้KนเรืKองก่อนหนา้นี�เมืKอวนัทีK 20 
พ.ย. การยืKนขออนมุตัดิงักล่าว จะทาํใหช้าวอเมรกินัไดร้บัวคัซีนของโมเดอรน์าในเวลาอีกเพียงไม่กีKสปัดาห ์โมเดอรน์าระบุว่า ผลการวิเคราะหค์รั�งใหม่
พบวา่ จากการทดลองในอาสาสมคัรจาํนวน 30,000 ราย มีผูต้ดิเชื �อไวรสัโควดิ-19 จาํนวนเพียง 196 ราย โดย 185 รายมาจากกลุ่มทีKไดร้บัวคัซีนหลอก 
ส่วนอีก 11 รายมาจากกลุ่มทีKไดร้บัวคัซีนจริง ส่งผลใหก้ารทดลองดงักล่าวบ่งชี �ประสิทธิภาพของวคัซีนสูงถึง 94.1% ซึKงสูงกว่าผลวิเคราะหเ์บื �องตน้ทีK
ทางบรษัิทเปิดเผยเมืKอวนัทีK 16 พ.ย.ทีKระดบั 94% 

 (+/-) ไบเดน  เปิดตัวท ีมศก.ชุดใหม่วันนี� ยันพ ร ้อมท ํางานทันท ีเพ ื)อ ฟื� นฟ ูศก.สหรัฐฯ   สาํนักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า นายโจ ไบเดน ว่าทีK
ประธานาธิบดีสหรฐัฯคนใหม่ไดเ้ปิดเผยรายงานชืKอทีมเศรษฐกิจ ทีKจะเขา้มาทาํงานในรฐับาลชดุใหม่ โดยทาํการเสนอชืKอของ นางเจเน็ต เยลเลน อดีต
ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ(เฟด) เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทร วงการคลงั และคาดว่าจะทาํการเปิดตวัทีมเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในวนัองัคารนี�
ตามเวลาในสหรฐัฯ นายไบเดนกล่าวว่าสาํหรบัทีมเศรษฐกิจชุดนี� ทุกคนลว้นมีความตั�งใจจริง และ มีความสามารถสูงสุดในการบริหารงานดา้น
เศรษฐกิจ และพวกเขาพรอ้มทีKจะทาํงานทนัทีKเพืKอช่วยเหลือชาวอเมรกินัทกุคน โดยมีเป้าหมายสาํคญัคือการฟื�นฟูเศรษฐกิจสหรฐัฯจากผลกระทบของ
ไวรสัโควิด-19  ซึKงนอกจากนางเยลเลนแลว้ สมาชิกทีมเศรษฐกิจชุดนี�ยงัประกอบดว้ย นายวอลลี อาเดเยโม ทีKเขา้มารบัตาํแหน่งรฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลงั นาง เซซเิลีย เราซ ์ถูกเสนอชืKอเป็น ประธานสภาทีKปรกึษาฝ่ายเศรษฐกิจ ขณะทีKนางนีรา แทนเดน จะขึ �นเป็น หวัหนา้สาํนกังานบรหิาร
จดัการและงบประมาณ นอกจากนี�ยงัไดท้าํการแต่งตั�งนายแจเร็ด เบิรน์สไตน ์และนางเฮทเธอร ์บูชชีย ์ใหร้่วมคณะทีKปรกึษาดา้นเศรษฐกิจชุดนี�ดว้ย  
ทั�งนี �การประกาศรายชืKอทีมเศรษฐกิจของนายไบเดน เกิดขึ �นหลงัจากทีK รฐัอริโซน่า และรฐัวิสคอนซิน ไดร้บัรองผลการเลือกตั�งใหน้ายไบเดนชนะในทั�ง
สองรฐั ซึKงทาํใหน้ายไบเดนเขา้ใกลก้ารเป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯคนใหม่อย่างเป็นทางการ ซึKงเหลือเพียงการผ่านความเห็นชอบจากคณะผูเ้ลือกตั�ง 
(Electoral College) ทีKมีกาํหนดการลงคะแนนเสียงในวนัทีK 14 ธ.ค.นี�   

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

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์K 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 ยอดทาํสญัญาขายบา้นทีKรอปิดการขายเดือนต.ค.  1.1% -2.2% 

วนัองัคารทีK 1 ธ.ค. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   54.9** 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 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9 59.3 

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

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

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

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีทีK 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 

วนัศกุรที์K 4 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลีKยตอ่ชัKวโมง   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 ยอดสัKงซื �อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิทีKมีการประกาศออกมา 
*ทีKมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัทีK 20 พฤศจิกายน 2563  ซึKงอาจมีการเปลีKยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 


