02 ธัน วาคม 2563
เน้น เก็ง กําไรในกรอบ 1,787-1,835 ดอลลาร์ต ่อ
ออนซ์ โดยเปิ ดสถานะซื(อ เพื*อ ทํากําไรระยะสั(น ในโซน 1,7981,787 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ (ตัด ขาดทุน หากหลุ ด ) และขายเพื*อ
ทํากําไรหากไม่ผ่านโซน 1,818-1,835 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนีปรับตัวขึนมายืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับอานิสงส์ดชั นีดอลลาร์อ่อนค่าร่วงแตะ Low สุดในรอบประมาณ 2 ปี ครึ.ง
หลังนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ จะหารือกันเกี.ยวกับการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
วงเงินกว่า 9 แสนล้านดอลลาร์ โดยนายพาวเวล กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากหลังเศรษฐกิจของสหรัฐฯได้เข้าสู่ภาวะ
ถดถอยเป็ นครังแรกในรอบ 10 ปี ในไตรมาสที. 2/2563 และส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนต้องอยู่ในภาวะว่างงานในเดือ น ก.พ.ซึ.งสภาคองเกรส
จําเป็ นต้องอนุมตั ิมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจฉบับใหม่เพื.อรับมือกับการระบาดในครังใหม่นี นอกจากนี นายมนูชิน และ นายพาวเวล ได้เรียกร้องให้สภาคองเก
รสขยายเวลาโครงการเงินกูฉ้ ุกเฉินของเฟดที.จะสินสุดในวันที. 31 ธ.ค. เพื.อเตรียมพร้อมรับมือหากภาคธุรกิจของสหรัฐฯได้รบั ผลกระทบจากระบาดของไวรัสโค
วิด-19 และความเสี. ยงที.อ าจทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอี กไม่ก.ี สัปดาห์ข ้างหน้า สําหรับวันนี แนะนําติดตามการ Testimony ของนายพาวเวลล์
ประธานเฟดและนายมนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเป็ นวันที. 2 รวมถึงการเปิ ดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และรายงานสรุ ปภาวะเศรษฐกิจ หรือ
Beige Book แนะนํากลยุทธ์ ซือขายทํากําไรระยะสันจากการแกว่งตัว การซือ อาจรอจังหวะราคาอ่อนตัวลงบริเวณ 1,798-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,787 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์) และทยอยแบ่งปิ ดสถานะทํากําไรตังแต่ราคา 1,818-1,835 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
2/12/2563 11:53 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)
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4.20

0.23

Spot Silver ($)

24.00

23.70

0.30

1.25

เงินบาท (฿/$)

30.24

30.22

0.03

0.08

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

25,700
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นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

47.22

47.04

0.18

0.38

ด ัชนีดอลลาร์

91.19

91.16

0.03

0.03

เงินยูโร (€/$)

1.2071

1.2078

0.00

0.06

ทีม* า : Aspen

 (+) มนู ช ิน -พาวเวล เรีย กร้อ งคองเกรส ออกมาตรการเพิ*ม เติม ช่ว ยธุร กิจ ขนาดเล็ก จากโควิด สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานงานว่านายสตีเว่น
มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสออกมาตรการ
ช่วยเหลือเพิ.มเติมสําหรับธุรกิจขนาดเล็กจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 หลังยอดผูต้ ดิ เชือไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯได้เพิ.มสูงขึนอย่างมากในช่วงหนึ.ง
เดือนที.ผ่านมา นายมนูชิน กล่าวว่าธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรอการช่วยเหลือเป็ นเวลานานกว่า 2-3 เดือนได้ เนื.องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
ได้ส่งผลกระทบกับผูป้ ระกอบการทั.วประเทศ ซึ.งเขาได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมตั ิงบประมาณเป็ นวงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์เพื.อช่วยเหลือกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็กในครังนี ขณะที.นายพาวเวล กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากหลังเศรษฐกิจของสหรัฐฯได้เข้าสู่ภาวะ
ถดถอยเป็ นครังแรกในรอบ 10 ปี ในไตรมาสที. 2/2563 และส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนต้องอยู่ในภาวะว่างงานในเดือน ก.พ.ซึ.งสภาคองเก
รสจําเป็ นต้องอนุมตั ิมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจฉบับใหม่เพื.อรับมือกับการระบาดในครังใหม่นี นอกจากนี นายมนูชิน และ นายพาวเวล ได้เรียกร้องให้
สภาคองเกรสขยายเวลาโครงการเงินกูฉ้ กุ เฉินของเฟดที.จะสินสุดในวันที. 31 ธ.ค. เพื.อเตรียมพร้อมรับมือหากภาคธุรกิจของสหรัฐฯได้รบั ผลกระทบจาก
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความเสี.ยงที.อาจทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอีกไม่ก.ีสปั ดาห์ขา้ งหน้า
 (+) วุฒิส มาชิก สหรัฐฯ สายกลางปรับ ขึน( ตัว เลขแผนช่ว ยเหลือ โควิด -หวังช่ว ยเร่งผ่านก.ม.ใหม่โ ดยเร็ว กลุ่มวุฒิสมาชิกจากพรรครีพบั ลิกัน
และพรรคเดโมแครต ร่วมกันยื.นข้อเสนอแผนใหม่เพื.อช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที.ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในขณะที.
ตัวเลขผูว้ า่ งงานในประเทศยังอยู่ในระดับสูง และสภาพเศรษฐกิจถดถอยอยู่ แผนช่วยเหลือโควิด-19 แผนใหม่ท.ีนาํ เสนอโดยวุฒสิ มาชิกสายกลางนัน มี
รายละเอียดงบประมาณที. 908,000 ล้านดอลลาร์ ซึ.งเพิ.มขึนจากข้อเสนอเดิม 500,000 ล้านดอลลาร์ท.ีสมาชิกจากพรรครีพบั ลิกนั เสนอไว้เมื.อก่อนหน้า
นี แต่ยงั ห่างจากตัวเลข 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ท.ีฝ. ั งพรรคเดโมแครตพยายามผลักดันอยู่มาก ในส่วนของรายละเอียดของข้อเสนอนี มีการพูดถึงเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสัปดาห์ละ 300 ดอลลาร์ สําหรับผูท้ .ีอยู่ในภาวะว่างงานจํานวนหลาย 10 ล้านคน เป็ นเวลา 4 เดือน โดยเงินก้อนนีจะเป็ น
ยอดสมทบเงินช่วยเหลือจากแต่ละรัฐ ในเวลานี ยังไม่มีความชัดเจนว่า ข้อเสนอล่าสุดนีจะได้เสียงสนับสนุนมากพอจากทังสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
วุฒิสภา ก่อนที.วาระการทํางานของสมาชิกสภาคองเกรสชุดปั จจุบนั จะหมดอายุลง และสมาชิกชุดใหม่ขึนทําหน้าที.ในวันที. 3 มกราคม ขณะที. ว่าที.
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายความช่วยเหลือโควิด-19 มากขึน โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆ ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หยุดพูดถึงแผนช่วยเหลือรอบใหม่ไปแล้ว และมุ่งเป้าไปยังความพยายามใช้ช่องทางกฎหมายเพื.อพลิกผลการเลือกตังเป็ นหลัก
 (-) หุ้น เอเชีย เปิ ดบวกรับ ความหวังสหรัฐ คลอดแผนกระตุ้น ศก. หุน้ เอเชียเปิ ดบวกรับความหวังสหรัฐคลอดแผนกระตุน้ เศรษฐกิจ นอกจากนี
ตลาดยังได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 รวมทังข้อมูลภาคการผลิตที.แข็งแกร่งเกินคาดของจีน ตลาดหุน้ เอเชีย
ปรับตัวเพิ. มขึนในเช้าวันนี ตามทิศทางดัชนี ดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กที.ปิดบวกเมื. อ คืน ขณะที.ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิ ดทํานิวไฮ ขานรับ
รายงานที.ว่านายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ จะหารือกันเกี.ยวกับการออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจวงเงินกว่า 9 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี ตลาดยังได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 รวมทังข้อมูล
ภาคการผลิตที.แข็งแกร่งเกินคาดของจีน
 (-) CDC มีม ติ13-1เสีย ง ให้แ พทย์เ ป็ นคนกลุ่ม แรกที*ไ ด้ร ับ วัค ซีน ป้ อ งกัน โควิด สํานักข่าว CNBC รายงานว่า คณะกรรมการศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดของสหรัฐฯ (CDC) ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนน 13-1 เสียงที.จะให้บุคลากรทางการแพทย์เป็ นคนกลุ่มแรกที.จะได้รบั วัคซีน
ป้องกันไวรัสโควิด-19 หากวัคซีนถูกอนุมัติใช่อย่างเป็ นทางการ CDC กล่าวว่าในปั จจุบนั มีบุคลากรทางการแพทย์มากถึง 21 ล้านคน ซึ.งกลุ่มคน
ดังกล่าวมีจาํ เป็ นที.ตอ้ งฉี ดวัคซีนป้องกันมากที.สุดเนื.องจากมีอัตราการติดเชืออยู่ในระดับที.สูง และมีอตั ราการเสียชีวิตสูงกว่าคนในกลุ่มอื.นๆ ซึ.งทาง
CDC คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการฉีดวัคซีนให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ทงั 21 ล้านคน ซึง. การประชุมในครังนีเกิดขึนหลังจากที.
ไฟเซอร์ และ โมเดอร์น่า ได้เปิ ดเผยผลการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในเฟสที. 3 โดยวัคซีนของทังสองบริษัทมีประสิทธิภาพการป้องกันสูงเกิน
90% และทังสองบริษัทเตรียมยื.นข้ออนุมตั ใิ นการใช้วคั ซีนฉุกเฉินกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) เพื.อให้สามารถใช้วคั ซีน
ได้ก่อนสินปี นี ทังนียอดผูต้ ดิ เชือไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯล่าสุดอยู่ท.ี 13,709,941 ราย ขณะที.ยอดผูเ้ สียชีวติ อยู่ท.ี 1,478,923 ราย
ทีม* า: อิน โฟเควสท์, กรุงเทพธุร กิจ ออนไลน์, Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน
เวลา ประเทศ
วันจันทร์ท.ี 30 พ.ย. 08.00น.
จีน
08.00น.
จีน
ทังวัน ทังหมด
21.45น. สหรัฐฯ
22.00น. สหรัฐฯ
วันอังคารที. 1 ธ.ค. 08.45น.
จีน
15.55น. เยอรมนี
16.00น. ยุโรป
16.30น. อังกฤษ
22.00น. สหรัฐฯ
21.45น. สหรัฐฯ
22.00น. สหรัฐฯ
22.00น. สหรัฐฯ

รายการ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อ น
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
52.1**
51.4
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
56.4**
56.2
OPEC Meetings
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.
59.4
61.1
ยอดทําสัญญาขายบ้านที.รอปิ ดการขายเดือนต.ค.
1.1%
-2.2%
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin
54.9**
53.6
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.8**
57.9
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
53.8**
53.6
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
55.6**
55.2
Fed Chair Powell Testifies
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตขันสุดท้าย
56.7**
56.7
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.5**
59.3
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.
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17.00น. ยุโรป
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.
20.15น. สหรัฐฯ
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP
22.00น. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
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สต็อกนํามันดิบรายสัปดาห์
วันพฤหัสบดีท.ี 3 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ
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20.30น. สหรัฐฯ
จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
21.45น. สหรัฐฯ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการขันสุดท้าย
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.
วันศุกร์ท.ี 4 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ
รายได้เฉลี.ยต่อชั.วโมง
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ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที.มีการประกาศออกมา

*ที.มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที. 20 พฤศจิกายน 2563 ซึง. อาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลังได้

