
 

 

 

 

   

1,798  1,787  1,765 

 1,818  1,835  1,847 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี�ปรบัตวัขึ �นมายืนเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัอานิสงสด์ชันีดอลลารอ์่อนค่าร่วงแตะ Low สุดในรอบประมาณ 2 ปีครึ.ง 
หลังนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลังสหรฐั และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั จะหารือกันเกี.ยวกับการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
วงเงินกว่า 9 แสนลา้นดอลลาร ์ โดยนายพาวเวล กล่าวว่า การระบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส้่งผลกระทบอย่างมากหลังเศรษฐกิจของสหรฐัฯไดเ้ขา้สู่ภาวะ
ถดถอยเป็นครั�งแรกในรอบ 10 ปีในไตรมาสที. 2/2563  และส่งผลใหป้ระชาชนมากกว่า 10 ลา้นคนตอ้งอยู่ในภาวะว่างงานในเดือน ก.พ.ซึ.งสภาคองเกรส
จาํเป็นตอ้งอนมุตัิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่เพื.อรบัมือกบัการระบาดในครั�งใหม่นี �  นอกจากนี� นายมนชิูน และ นายพาวเวล ไดเ้รียกรอ้งใหส้ภาคองเก
รสขยายเวลาโครงการเงินกูฉุ้กเฉินของเฟดที.จะสิ �นสดุในวนัที. 31 ธ.ค. เพื.อเตรียมพรอ้มรบัมือหากภาคธุรกิจของสหรฐัฯไดร้บัผลกระทบจากระบาดของไวรสัโค
วิด-19 และความเสี.ยงที.อาจทาํใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอีกไม่กี.สัปดาหข์้างหน้า สาํหรบัวันนี�แนะนาํติดตามการ Testimony ของนายพาวเวลล ์ 
ประธานเฟดและนายมนชิูน  รฐัมนตรีคลงัสหรฐัเป็นวนัที. 2  รวมถึงการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนจาก ADP และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ 
Beige Book  แนะนาํกลยุทธ ์ซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั การซื �อ อาจรอจังหวะราคาอ่อนตวัลงบริเวณ 1,798-1,787  ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัด
ขาดทนุหากหลดุ 1,787 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ และทยอยแบง่ปิดสถานะทาํกาํไรตั�งแตร่าคา 1,818-1,835 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                   เน้นเก็งกาํไรในกรอบ 1,787-1,835 ดอลลารต์่อ

ออนซ  ์โดยเปิดสถานะซ ื(อ เพ ื*อทาํก ําไรระยะสั(นในโซน 1,798-

1,787 ดอลลารต์่อออนซ  ์(ตัดขาดทุนหากหลุด) และขายเพ ื*อ

ทาํกาํไรหากไม่ผ่านโซน 1,818-1,835 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

02 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

2/12/2563 11:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.80 1,810.60 4.20 0.23 

Spot Silver ($) 24.00 23.70 0.30 1.25 

เงนิบาท (฿/$) 30.24 30.22 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,700 25,900 200.00 0.78 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 47.22 47.04 0.18 0.38 

ดชันดีอลลาร ์ 91.19 91.16 0.03 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.2071 1.2078 0.00 0.06 

ที*มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  มนูช ิน-พาวเวล เร ียกร ้องคองเกรส ออกมาตรการเพ ิ*มเติมช่วยธุรกิจขนาดเล็กจากโควิด สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานงานวา่นายสตีเว่น 
มนชิูน รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ และ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ไดเ้รียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสออกมาตรการ
ช่วยเหลือเพิ.มเตมิสาํหรบัธุรกิจขนาดเล็กจากผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 หลงัยอดผูต้ดิเชื �อไวรสัโควิด-19 ในสหรฐัฯไดเ้พิ.มสูงขึ �นอย่างมากในช่วงหนึ.ง
เดือนที.ผ่านมา นายมนชิูน กล่าวว่าธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรอการช่วยเหลือเป็นเวลานานกว่า 2-3 เดือนได ้เนื.องจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 
ไดส้่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการทั.วประเทศ ซึ.งเขาไดเ้รียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสอนมุตัิงบประมาณเป็นวงเงิน 3 แสนลา้นดอลลารเ์พื.อช่วยเหลือกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็กในครั�งนี � ขณะที.นายพาวเวล กล่าวว่า การระบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส้่งผลกระทบอย่างมากหลงัเศรษฐกิจของสหรฐัฯไดเ้ขา้สู่ภาวะ
ถดถอยเป็นครั�งแรกในรอบ 10 ปีในไตรมาสที. 2/2563  และส่งผลใหป้ระชาชนมากกวา่ 10 ลา้นคนตอ้งอยู่ในภาวะวา่งงานในเดือน ก.พ.ซึ.งสภาคองเก
รสจาํเป็นตอ้งอนมุตัิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่เพื.อรบัมือกบัการระบาดในครั�งใหม่นี � นอกจากนี� นายมนชิูน และ นายพาวเวล ไดเ้รียกรอ้งให้
สภาคองเกรสขยายเวลาโครงการเงินกูฉ้กุเฉินของเฟดที.จะสิ �นสดุในวนัที. 31 ธ.ค. เพื.อเตรียมพรอ้มรบัมือหากภาคธุรกิจของสหรฐัฯไดร้บัผลกระทบจาก
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และความเสี.ยงที.อาจทาํใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในอีกไม่กี.สปัดาหข์า้งหนา้ 

 (+) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ สายกลางปรับข ึ(นตัวเลขแผนช่วยเหลือโควิด-หวังช่วยเร ่งผ่านก.ม.ใหม่โดยเร ็ว   กลุ่มวฒุิสมาชิกจากพรรครีพบัลิกัน
และพรรคเดโมแครต ร่วมกันยื.นขอ้เสนอแผนใหม่เพื.อช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที.ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในขณะที.
ตวัเลขผูว้า่งงานในประเทศยงัอยู่ในระดบัสงู และสภาพเศรษฐกิจถดถอยอยู่ แผนช่วยเหลือโควิด-19 แผนใหม่ที.นาํเสนอโดยวฒุสิมาชิกสายกลางนั�น มี
รายละเอียดงบประมาณที. 908,000 ลา้นดอลลาร ์ซึ.งเพิ.มขึ �นจากขอ้เสนอเดมิ 500,000 ลา้นดอลลารที์.สมาชิกจากพรรครีพบัลิกนัเสนอไวเ้มื.อก่อนหนา้
นี� แต่ยงัห่างจากตวัเลข 2.2 ลา้นลา้นดอลลารที์.ฝั. งพรรคเดโมแครตพยายามผลักดนัอยู่มาก ในส่วนของรายละเอียดของขอ้เสนอนี� มีการพูดถึงเงิน
ช่วยเหลือจากรฐับาลกลางสปัดาหล์ะ 300 ดอลลาร ์สาํหรบัผูที้.อยู่ในภาวะว่างงานจาํนวนหลาย 10 ลา้นคน เป็นเวลา 4 เดือน โดยเงินกอ้นนี�จะเป็น
ยอดสมทบเงินช่วยเหลือจากแต่ละรฐั ในเวลานี� ยังไม่มีความชัดเจนว่า ขอ้เสนอล่าสุดนี�จะไดเ้สียงสนับสนุนมากพอจากทั�งสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วฒุิสภา ก่อนที.วาระการทาํงานของสมาชิกสภาคองเกรสชุดปัจจุบนัจะหมดอายุลง และสมาชิกชุดใหม่ขึ �นทาํหนา้ที.ในวนัที. 3 มกราคม ขณะที. ว่าที.
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ไดเ้รียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสผ่านกฎหมายความช่วยเหลือโควิด-19 มากขึ �น โดยไม่ไดร้ะบุรายละเอียดใดๆ ประธานาธิบดี 
โดนลัด ์ทรมัป์ ไดห้ยดุพดูถงึแผนช่วยเหลือรอบใหม่ไปแลว้ และมุ่งเปา้ไปยงัความพยายามใชช่้องทางกฎหมายเพื.อพลิกผลการเลือกตั�งเป็นหลกั 

 (-) ห ุ้น เอ เช ียเปิดบวกรับความหวังสหรัฐคลอดแผนกระตุ้นศก. หุน้เอเชียเปิดบวกรบัความหวงัสหรฐัคลอดแผนกระตุน้เศรษฐกิจ นอกจากนี� 
ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากความคืบหนา้ในการพัฒนาวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 รวมทั�งขอ้มูลภาคการผลิตที.แข็งแกร่งเกินคาดของจีน  ตลาดหุน้เอเชีย
ปรบัตัวเพิ.มขึ �นในเชา้วนันี�ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้นิวยอรก์ที.ปิดบวกเมื.อคืน ขณะที.ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทาํนิวไฮ ขานรับ
รายงานที.ว่านายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลังสหรฐั และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั จะหารือกันเกี.ยวกับการออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจวงเงินกวา่ 9 แสนลา้นดอลลาร ์ นอกจากนี� ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 รวมทั�งขอ้มลู
ภาคการผลิตที.แข็งแกรง่เกินคาดของจีน   

 (-) CDC มีมติ13-1เสียง ให ้แพทยเ์ป็นคนกลุ่มแรกท ี*ได้ร ับวัคซ ีนป้องกันโควิด สาํนักข่าว CNBC รายงานว่า คณะกรรมการศูนยค์วบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดของสหรฐัฯ (CDC) ไดมี้มติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนน 13-1 เสียงที.จะใหบุ้คลากรทางการแพทยเ์ป็นคนกลุ่มแรกที.จะไดร้บัวคัซีน
ป้องกันไวรสัโควิด-19 หากวคัซีนถูกอนุมัติใช่อย่างเป็นทางการ  CDC กล่าวว่าในปัจจุบนัมีบุคลากรทางการแพทยม์ากถึง 21 ลา้นคน ซึ.งกลุ่มคน
ดงักล่าวมีจาํเป็นที.ตอ้งฉีดวคัซีนป้องกันมากที.สุดเนื.องจากมีอัตราการติดเชื �ออยู่ในระดบัที.สูง และมีอตัราการเสียชีวิตสูงกว่าคนในกลุ่มอื.นๆ ซึ.งทาง 
CDC คาดการณว์่าจะใชเ้วลาประมาณ 3 สปัดาหใ์นการฉีดวคัซีนใหก้บับคุลากรทางการแพทยท์ั�ง 21 ลา้นคน  ซึ.งการประชมุในครั�งนี �เกิดขึ �นหลงัจากที. 
ไฟเซอร ์และ โมเดอรน่์า ไดเ้ปิดเผยผลการทดลองวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 ในเฟสที. 3 โดยวคัซีนของทั�งสองบรษัิทมีประสิทธิภาพการปอ้งกนัสูงเกิน 
90% และทั�งสองบริษัทเตรียมยื.นขอ้อนมุตัใินการใชว้คัซีนฉกุเฉินกบัทางสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) เพื.อใหส้ามารถใชว้คัซีน
ไดก่้อนสิ �นปีนี�  ทั�งนี �ยอดผูต้ดิเชื �อไวรสัโควดิ-19 ในสหรฐัฯล่าสดุอยู่ที. 13,709,941 ราย ขณะที.ยอดผูเ้สียชีวติอยู่ที. 1,478,923 ราย 
 

  ที*มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทรที์. 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 ยอดทาํสญัญาขายบา้นที.รอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

วนัองัคารที. 1 ธ.ค. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  54.9** 53.6 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.  57.8** 57.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.  53.8** 53.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.  55.6** 55.2 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  56.7** 56.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.  57.5** 59.3 

 22.00น. สหรฐัฯ คา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนต.ค.  1.3%** 0.3% 

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

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   433K 365K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30น. สหรฐัฯ สตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์   -1.7M -0.8M 

วนัพฤหสับดีที. 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 

วนัศกุรที์. 4 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี.ยตอ่ชั.วโมง   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 ยอดสั.งซื �อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที.มีการประกาศออกมา 
*ที.มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที. 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


