
 

 

 

 

   

1,810  1,798  1,787 

 1,835  1,847  1,868 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเช้าขยับขึ �นต่อ ทาํระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าไวที้"บริเวณ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์ รับแรงหนุน Dollar Index ขยับลงมา
เคลื"อนไหวตํ"ากว่า 91 จุดในระหว่างการซื �อขายเชา้นี�  ขานรบัถอ้ยแถลงของนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั กล่าวเมื"อวานนี�ว่า  “ท่านประธานาธิบดีจะ
ลงนามในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจที"คุณแมคคอนเนลล์เสนอเมื"อวานนี� และเราจะพยายามสานต่อจากขอ้เสนอดงักล่าว” ปัจจัยดงักล่าวช่วยหนุนราคา
ทองคาํไว ้ ส่วนประเดน็ที"น่าตดิตามเพิ"ม คือข่าวเกี"ยวกบัความขดัแยง้ดา้นภมูิรฐัศาสตรร์ะหว่างประเทศที"อาจจะกลบัมาอีกครั�ง หลงัหายไปจากตลาดก่อนหนา้
นี� เมื"อสภาผูพ้ิทกัษ์ของอิหรา่นอนมุตักิฎหมายที"กาํหนดใหร้ฐับาลระงบัการตรวจสอบของสหประชาชาต ิ(U.N.) ต่อโรงงานนิวเคลียรข์องอิหร่าน และเพิ"มการ
เสรมิสมรรถนะแรยู่เรเนียมมากกว่าขีดจาํกดัภายใตข้อ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2015 ของอิหร่าน หากไม่มีการผ่อนปรนการควํ"าบาตรใน 2 เดือน  โดยอิหร่านตั�งเป้า
ในการยกระดบัจุดยืนทางนิวเคลียร ์เพื"อเป็นการตอบโตเ้หตสุงัหารนกัวิทยาศาสตรด์า้นนิวเคลียรร์ะดบัสูงของอิหร่านในสปัดาหที์"ผ่านมา ซึ"งอาจตอ้งติดตาม
สถานการณต์่อไป แมว้่าจะยงัไม่กระทบตลาดในขณะนี� แต่หากเมื"อใดที"ความตงึเครียดกลบัมาอีกครั�งอาจกระตุน้แรงซื �อกลบัเขา้มายงัตลาดทองคาํได ้ ดา้น
ปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวันหากราคาทองคาํไม่หลุด 1,815-1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตัวขึ �น จะมีแนวตา้นโซน 1,835-1,847 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดแนวรบัแรกแนวรบัถัดไปจะอยู่ที" 1,798 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยุทธก์ารลงทุน  ราคาทองคาํมีจุดซื �อระยะสั�นในบริเวณ 
1,810-1,798 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุแนวรบั 1,798ดอลลารต์อ่ออนซ)์ ทั�งนี � พิจารณาบรเิวณ 1,835 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นทาํกาํไร แต่หากผ่าน
และยืนเหนือไดบ้รเิวณดงักล่าวได ้อาจชะลอการขายทาํกาํไรไปยงัโซนแนวตา้นถดัไป 1,847 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   เน้นการซ ื�อขายทาํก ําไรระยะสั�น หลังจากราคาดดีตัวข ึ�น

แรงและมีอาจมีแรงขายท ําก ําไรออกมา การเข ้าซ ื�อแนะนํารอการอ่อน

ตัวลงเข ้าใกล้แนวร ับโซน 1,815-1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์และพ ิจารณา

โซน 1,835-1,847 ดอลลารต์่อออนซใ์นการแบ่งขายทาํกาํไร 

 

 

03 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

3/12/2563 12:02 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,830.50 1,835.92 5.42 0.30 

Spot Silver ($) 24.09 24.02 0.07 0.29 

เงนิบาท (฿/$) 30.20 30.21 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,250 100.00 0.38 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 47.96 48.16 0.20 0.42 

ดชันดีอลลาร ์ 91.02 91.00 0.02 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.2111 1.2117 0.00 0.05 

ที7มา : Aspen 

 



 

 

 (+) รมว.คลังสหรัฐ, ปธ.เฟดเร ียกร ้องอ ีกคร ั�งให ้รบ.ออกมาตรการเยยีวยาช่วยธุรกิจขนาดเล็ก เมื"อวานนี�รมว.คลงัสหรฐัและประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ยํ�าขอ้เรียกรอ้งใหส้มาชิกสภานิตบิญัญัตบิรรลุขอ้ตกลงดา้นงบประมาณเพิ"มเตมิเพื"อช่วยธุรกิจขนาดเล็กใหค้งอยู่ไดใ้นช่วงไม่กี"เดือน
ข้างหน้าก่อนที"จะมีการใช้วัคซีนโควิด-19 ในวงกว้างมากพอที"จะเปิดทางไปสู่การฟื� นตัวทางเศรษฐกิจในวงกวา้ง ในวันที" 2 ของการแถลงต่อ
คณะกรรมการสภาคองเกรส นายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัและนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟดกล่าวตอ่คณะกรรมการบรกิารการเงินของ
สภาผูแ้ทนราษฎรวา่ การดาํเนินการทางการคลงัเพิ"มเตมิมีความจาํเป็นในฐานะหลกัประกนัตอ่การหดตวัอีกครั�งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะใกล ้
ในช่วงหลายเดือนที"ผ่านมา สภาคองเกรสเผชิญภาวะตดิขดัเกี"ยวกบัการออกมาตรการเยียวยาเพิ"มเตมิหลงัสมาชิกสภานิตบิญัญัตเิหน็ชอบต่อขอ้ตกลง
เยียวยาวงเงินกว่า 3 ลา้นลา้นดอลลารใ์นช่วงแรกของการเกิดโรคระบาดซึ"งจุดชนวนภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงที"สุดนบัตั�งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ"า
ครั�งใหญ่ (Great Depression) 

 (+) ร ัฐสภาอ ิหร ่านผ่านกม.ระงับการตรวจสอบของยูเอ ็น, หนุนจุดยืนนิวเคลียรแ์ข ็งกร ้าว  เมื"อวานนี�สภาผูพ้ิทกัษ์ของอิหรา่นอนมุตักิฎหมายที"
กาํหนดใหร้ฐับาลระงบัการตรวจสอบของสหประชาชาติ (U.N.) ต่อโรงงานนิวเคลียรข์องอิหร่าน และเพิ"มการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมมากกว่า
ขีดจาํกัดภายใตข้อ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2015 ของอิหร่าน หากไม่มีการผ่อนปรนการควํ"าบาตรใน 2 เดือน  รฐัสภาที"กุมเสียงขา้งมากโดยกลุ่มหวัรุนแรง
อิหร่านอนมุัติร่างกฎหมายดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอย่างลน้หลาม ซึ"งจะยกระดบัจุดยืนทางนิวเคลียรข์องอิหร่าน เพื"อเป็นการตอบโตเ้หตุ
สงัหารนกัวิทยาศาสตรด์า้นนิวเคลียรร์ะดบัสูงของอิหร่านในสปัดาหที์"ผ่านมา ซึ"งอิหร่านกล่าวโทษว่าเป็นฝีมืออิสราเอล  สภาผูพ้ิทกัษ์รบัผิดชอบดา้น
การรบัประกนัวา่ ร่างกฎหมายจะไม่ขดัแยง้กบักฎหมายชีอะหห์รือรฐัธรรมนญูอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ยงัไม่ทราบทา่ทีของอยาตอลเลาะห ์อาลี คาเมนี 
ผูน้าํสงูสดุอิหรา่น ซึ"งเป็นผูชี้ �ชะตาทกุประเดน็ของอิหรา่น 

 (-) "บาร ัก โอบามา"เผยจะฉ ีดวัคซ ีนโควิด-19, อาจบันท ึกภาพเพ ื7อสร ้างความเช ื7อมั7นแก่ปชช.  นายบารกั โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรฐั
ระบุว่า เขาจะฉีดวคัซีนโควิด-19 เมื"อวคัซีนพรอ้มใชง้าน และอาจบนัทกึภาพไวเ้พื"อสรา้งความเชื"อมั"นเกี"ยวกบัความปลอดภยั เขากล่าวว่า "ผมจะรบั
วคัซีน และผมอาจฉีดวคัซีนออกทีวีหรือบนัทกึภาพไว ้เพื"อใหป้ระชาชนทราบว่า ผมเชื"อมั"นในวิทยาศาสตรนี์� สิ"งที"ผมไม่เชื"อคือการติดเชื �อโควดิ-19"ผล
สาํรวจความคิดเห็นหลายฉบบัพบว่า ชาวอเมริกันจาํนวนมากไม่แน่ใจเกี"ยวกบัการรบัวคัซีนโควิด-19 ซึ"งเสี"ยงที"จะบั"นทอนความพยายามในการฉีด
วคัซีนในสหรฐัเพื"อควบคมุโรคระบาด 

 (-) ร ัฐเท ็กซ ัสเตร ียมร ับมอบวัคซ ีนโควิด พร ้อมฉ ีดให้ปชช.กลางเดือนธ.ค.นี�   นายเกร็ก แอบบอตต ์ผูว้่าการรฐัเท็กซสัเปิดเผยว่า รฐัเท็กซสัจะ
ไดร้บัวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ปริมาณกว่า 1.4 ลา้นโดสจากศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) นายแอบบอตตก์ล่าวว่า วคัซีนจะเริ"มส่ง
มาถึงเท็กซสัในสัปดาหข์องวนัที" 14 ธ.ค.นี� และจะทาํการแจกจ่ายใหก้ับผูที้"มีคุณสมบตัิเหมาะสม นายแอบบอตตร์ะบุดว้ยว่า ผูที้"จะไดร้บัวคัซีนใน
ช่วงแรกนั�นจะยึดตามหลักเกณฑก์ารแจกจ่ายวคัซีน (Vaccine Distribution Principles) ของคณะกรรมการผูเ้ชี"ยวชาญดา้นการจดัสรรวคัซีนของรฐั 
หรือ Expert Vaccine Allocation Panel โดยอาจมีการจดัสรรวคัซีนเพิ"มเติมในปลายเดือนนี� และในเดือนม.ค.ปีหนา้ นอกจากนี� นายแอบบอตตก์ล่าว
วา่ "รฐัเทก็ซสัเตรียมพรอ้มสาํหรบัการรบัมอบวคัซีนตา้นโรคโควดิ-19 และจะแจกจ่ายวคัซีนเหล่านี�อย่างรวดเรว็ใหแ้ก่ประชาชนที"ตอ้งการฉีดวคัซีนโดย
สมคัรใจ" เมื"อเดือนที"ผ่านมา นายแอบบอตตแ์ละสาํนกังานสาธารณสขุรฐัเท็กซสัประกาศหลกัการแนะนาํสาํหรบักระบวนการจดัสรรวคัซีนตา้นโรคโค
วดิ-19 โดยบง่ชี�วา่ เจา้หนา้ที"ดา้นการแพทยที์"จะตอ้งดแูลผูป่้วยโรคโควดิโดยตรง และประชาชนที"อยู่ในกลุ่มเสี"ยงอื"นๆ นั�น จะเป็นกลุ่มแรกที"ไดร้บัวคัซีน 
ทั�งนี � รฐัเท็กซสัมียอดผูต้ดิเชื �อโควดิ-19 รายใหม่เพิ"มขึ �นอย่างรวดเรว็ในเดือนที"ผ่านมา ซึ"งตวัเลขอย่างเป็นทางการแสดงใหเ้ห็นวา่ รฐัเท็กซสัมีผูต้ดิเชื �อโค
วดิ-19 รายใหม่เฉลี"ย 8,372 รายตอ่วนัในเดือนพ.ย. และเฉลี"ยมากกวา่ 4,340 รายตอ่วนัในเดือนต.ค.ที"ผ่านมา 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดผันผวน นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจจีน   ตลาดหุน้เอเชียเคลื"อนไหวทั�งในแดนบวกและลบเชา้นี� ขณะที"นกัลงทนุจบั
ตาดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนพ.ย.ของจีนซึ"งรายงานโดยไฉซนิ ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที" 3,448.54 จดุ ลดลง 
0.84 จุด หรือ -0.02% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี"ปุ่ นเปิดวนันี�ที" 26,740.30 จุด ลดลง 60.68 จุด, -0.23% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที" 
26,623.42 จดุ เพิ"มขึ �น 90.84 จดุ, +0.34% ดชันี TAIEX  
 

  ที7มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
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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  307K** 365K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์  -0.7M** -0.8M 

วนัพฤหสับดีที" 3 ธ.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book  - - 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   57.8** 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 ์   775K 778K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   57.5 57.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   55.9 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 ้

 
 

 

 

 

 

 


