
 

 

 

 

   

1,829  1,815  1,798 

 1,847  1,864  1,878 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัขึ �นทดสอบ �,��� ดอลลารต์อ่ออนซ ์รบัแรงหนนุจาก Dollar Index รว่งลงมาเคลื1อนไหวแถวบรเิวณ 67.9: จดุเชา้นี � ซึ1งถือเป็น 
Low ในรอบ ?: เดือนนบัตั�งแตเ่ม.ย.ปี :A9� หลงัวานนี� นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัและนายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒิุสภา
หารือกันและเห็นพอ้งรว่มกนัว่าควรเรง่บรรลขุอ้ตกลงเยียวยาโควิด-�6 โดยเร็วที1สดุเท่าที1จะเป็นไปได ้นอกจากนี� บริษัทไฟเซอร ์ผูผ้ลิตยายักษ์ใหญ่ของสหรฐัฯได้
คาดการณว์่า บริษัทจะสามารถจดัส่งวคัซีนป้องโควิด-�6 ไดเ้พียง A7 ลา้นโดสเท่านั�นในปีนี � จากเดิมที1คาดว่าจะสามารถส่งไดม้ากถึง �77 ลา้นโดส หลงัไฟเซอร ์
ยอมรบัวา่ มีปัญหาเกี1ยวกบัซพัพลายเชนหลงัพบว่าส่วนผสมที1ใชท้าํวคัซีนนั�นไม่ไดม้าตรฐานทาํใหจ้าํนวนของวคัซีนที1ทาํการผลิตนั�นลดนอ้ยลงไป สง่ผลใหเ้สน้ทาง
การฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงมีความไม่แน่นอน ซึ1งยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหธ้นาคารกลางสหรฐั(เฟด)จาํเป็นตอ้งใชน้โยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อไป 
ขณะที1นโยบายทางการคลงัสหรฐัยงัคงประเมินวา่จะเป็นไปในเชิงรุกต่อเนื1อง เพื1อเรง่การฟื�นตวัของเศรษฐกิจ  แต่แนะนาํระวงัความผนัผวนของราคาทองคาํในระยะ
สั�นที1อาจเพิ1มขึ �น พรอ้มติดตามการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarm Payrolls), รายไดเ้ฉลี1ยต่อชั1วโมง และอตัราการว่างงานของสหรฐัคืนนี � 
เวลา :7.?7 น.ตามเวลาไทย  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ แมว้่าราคาจะค่อยขยบัขึ �นแต่ก็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาเพิ1มขึ �น ส่งใหร้าคาปรบัตวัขึ �นในระดบั
จาํกดั ระยะสั�นหากราคาพยายามยืนเหนือแนวรบับรเิวณ �,829-1,��A ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั �,843-1,��a ดอลลารต์่อออนซ ์
หากสามารถยืนเหนือแนวตา้นแรกไดอ้ย่างมั1นคง ประเมินแนวตา้นถดัไปโซน �,�9� ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ ์สามารถถือทองคาํต่อหากราคาไม่หลดุแนว
รบับริเวณ �,829-1,��A ดอลลารต์อ่ออนซ ์หรือถา้เกิดการออ่นตวัลงมาอาจเปิดสถานะซื �อหากราคาทองคาํไม่หลดุแนวรบัดงักลา่ว (ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ �,��A 
ดอลลารต์อ่ออนซ)์ เมื1อราคาดีดตวัขึ �นใหพิ้จารณาโซน �,843-1,��a ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุขายทาํกาํไร หากผา่นไดช้ะลอการขายออกไป 
 

          สถานะซื�อสามารถถือต่อหากราคาไม่หลุดแนวร ับ
บร ิเวณ 1,829-1,815 ดอลลารต์ ่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 
1,815 ด อ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์) เมื-อ ร าคาดีด ตัวข ึ�น ให ้พ ิจาร ณ าโซ น 
1,843-1,847 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์เ ป็น จุดข ายท ําก ําไร  ห ากผ่าน ได้
ชะลอการขายออกไป 

04 ธ ันวาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

4/12/2563 11:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.70 1,842.00 1.30 0.07 

Spot Silver ($) 24.05 24.09 0.04 0.17 

เงนิบาท (฿/$) 30.18 30.15 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,300 50.00 0.19 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.77 49.63 0.86 1.76 

ดชันดีอลลาร ์ 90.70 90.71 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2144 1.2145 0.00 0.01 

ที-มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  ปธ.สภาผู้แทนฯ-ผู้น ําเสียงข้างมากวุฒิสภาสหรัฐเจรจากันอ ีกคร ั�งเร ่งทาํข ้อตกลงกระตุ้นศก. นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
สหรฐัและนายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวุฒิสภาหารือกนัเมื1อวานนี� ในขณะที1สภาคองเกรสเร่งบรรลุขอ้ตกลงเยียวยาโควิด-19 และ
หลีกเลี1ยงการปิดดาํเนินงานของรัฐบาล นายดรูว ์แฮมมิลล์ โฆษกของนางเพโลซีระบุว่า ทั�งคู่ไดเ้จรจา "เกี1ยวกับพันธสัญญาร่วมกันในการบรรลุ
ขอ้ตกลงร่างกฎหมายการใชจ่้ายและเยียวยาโควิด-19 โดยเร็วที1สุดเท่าที1จะเป็นไปได"้  ก่อนหนา้นี� นายแมคคอนเนลล ์ระบุว่า เขาเห็น "สัญญาณ
ความหวงั" สาํหรบัการบรรลขุอ้ตกลงเยียวยาก่อนสิ �นปีนี�  นางเพโลซีและนายชคั ชเูมอร ์ผูน้าํเสียงขา้งนอ้ยในวฒุสิภา สนบัสนนุมาตรการกระตุน้วงเงิน 
9.08 แสนลา้นดอลลารข์องทั�ง 2 พรรคการเมือง ขณะที1นายแมคคอนเนลลเ์ผยแผนของตนเอง ซึ1งมีวงเงินราว 5 แสนลา้นดอลลาร ์

 (+) "ไฟเซอร "์ ส่งมอบวัคซ ีนต้านโควิดได้เพ ียง 50 ล้านโดสปีนี� มีปัญหาซัพพลายเชน นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัและ
นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุิสภาหารือกนัเมื1อวานนี� ในขณะที1สภาคองเกรสเรง่บรรลขุอ้ตกลงเยียวยาโควดิ-19 และหลีกเลี1ยงการ
ปิดดาํเนินงานของรฐับาล นายดรูว ์แฮมมิลล ์โฆษกของนางเพโลซีระบวุา่ ทั�งคูไ่ดเ้จรจา "เกี1ยวกบัพนัธสญัญารว่มกนัในการบรรลขุอ้ตกลงรา่งกฎหมาย
การใชจ่้ายและเยียวยาโควิด-19 โดยเร็วที1สุดเท่าที1จะเป็นไปได"้  ก่อนหนา้นี� นายแมคคอนเนลล ์ระบุว่า เขาเห็น "สัญญาณความหวงั" สาํหรบัการ
บรรลุขอ้ตกลงเยียวยาก่อนสิ �นปีนี� นางเพโลซีและนายชัค ชูเมอร ์ผู้นาํเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา สนับสนุนมาตรการกระตุน้วงเงิน 9.08 แสนล้าน
ดอลลารข์องทั�ง 2 พรรคการเมือง ขณะที1นายแมคคอนเนลลเ์ผยแผนของตนเอง ซึ1งมีวงเงินราว 5 แสนลา้นดอลลาร ์

 (-) จนท.สหรัฐเผยทุกคนท ี-ต้องการวัคซ ีนโควิด-19 จะได้ร ับภายในมิ.ย.  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการผลิตอุปทานและการกระจายวคัซีนของโครงการ 
"Operation Warp Speed" ของสหรฐั ประเมินกาํหนดเวลาที1วคัซีนโควิด-19 จะพรอ้มใชง้านทั1วสหรฐั ในการสมัภาษณ์ในรายการ “The News with 
Shepard Smith” ของสถานีโทรทศัน ์CNBC ในช่วงค ํ1าวนัพุธตามเวลาทอ้งถิ1น พลโทพอล ออสโทรวส์กี รบัรองว่า ทกุคนที1ตอ้งการวคัซีนจะไดร้บัวคัซีน
ภายในเดือนมิ.ย.  เขากล่าววา่ "นี1คือกรณีที1เราจะไม่ละทิ �งใครก็ตาม เราขอใหช้าวอเมรกินัเขา้ใจสิ1งนี � เพราะในช่วงแรก วคัซีนจะมีในปรมิาณจาํกดั" 

 (+/-) แพทยใ์หญ่ทาํเนียบขาวแถลงขอโทษ หลังวจิารณอ์ ังกฤษไฟเข ียวใช้วัคซ ีนไฟเซอร ์นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูอ้าํนวยการสถาบนัภูมิแพ้
และโรคตดิต่อแหง่ชาติสหรฐัไดอ้อกมากล่าวคาํขอโทษ หลงัแสดงความคิดเห็นและตั�งคาํถามเกี1ยวกบัการที1องักฤษอนมุตัิใหมี้การใชว้คัซีนตา้นโรคโค
วิด-19 ที1พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอรข์องสหรฐั ความเคลื1อนไหวล่าสุดนี� มีขึ �นหลังจากที1 นพ.ฟอซี ใหส้ัมภาษณ์กับสถานีโทรทศันซี์บีเอสเมื1อวานนี�ว่า 
องักฤษไม่ไดก้ลั1นกรองขอ้มลูอย่างรอบคอบก่อนจะอนมุตัใิหใ้ชว้คัซีนดงักล่าว 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดผันผวน  ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดผันผวน วิตกไฟเซอรล์ดเป้าหมายจดัส่งวคัซีน ตลาดหุน้เอเชียเคลื1อนไหวอย่างผนัผวนใน
เช้าวันนี� เนื1องจากนักลงทุนวิตกกังวลหลังจากบริษัทไฟเซอร ์อิงค์ ประกาศลดเป้าหมายการจัดส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในปีนี� ดัชนี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที1 3,436.73 จุด ลดลง 5.41 จุด หรือ -0.16% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี1ปุ่ นเปิดวนันี�ที1 26,697.26 จุด ลดลง 
112.11 จุด, -0.42% ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี�ที1  26,811.59 จุด เพิ1มขึ �น 83.09 จุด, +0.31% ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี�ที1 
14,010.17 จุด เพิ1มขึ �น 33.08 จุด, +0.24% ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใตเ้ปิดวันนี�ที1  2,705.34 จุด เพิ1มขึ �น 9.12 จุด, +0.34% ดัชนี FTSE STI 
ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที1 2,825.56 จุด เพิ1มขึ �น 3.22 จุด, +0.11% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที1 1,627.91 จุด ลดลง 0.35 จุด, -
0.02% 

 (+/-)  โอเปกพลัส มีมติลดปร ิมาณการผลิตนํ�ามันเหลือ 7.2 บาร เ์รล/วัน  เร ิ-ม ม.ค.64 สาํนกัข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า องคก์ารกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกนํ�ามนั (โอเปก) และประเทศพนัธมิตรที1นาํโดยรสัเซีย หรือ โอเปกพลสั มีมตเิป็นเอกฉนัทที์1จะลดการผลิตนํ�ามนัเหลือเพียง 7.2 ลา้นบารเ์รล/วนั 
จากเดมิที1กาํหนดไวที้1 7.7 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนม.ค.64 นอกจากนี�โอเปกพลสั ยงัไดร้ะบุวา่ จะประชมุรฐัมนตรีพลงังานตอ่เนื1อง
ในทุกเดือน เพื1อพิจารณาการปรบัลดการผลิตนํ�ามันในเดือนถัดไป โดยการปรบัเพดานการผลิตในแต่ละเดือนนั�น จะไม่เกิน 500,000 บารเ์รล/วนั 
นอกจากนี�ที1ประชมุโอเปกพลสั ยงัมีมตขิยายเวลาใหช้าตสิมาชิกลดการผลิตนํ�ามนัเพื1อชดเชยกบัปรมิาณนํ�ามนัที1ผลิตเกินมาจนถงึเดือนมี.ค.64   
 

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

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์1 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 ยอดทาํสญัญาขายบา้นที1รอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

วนัองัคารที1 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% 

วนัพธุที1 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 

วนัพฤหสับดีที1 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.  46.0** 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.  41.7** 41.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.  47.6** 45.8 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  712K** 778K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย  58.4** 57.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.  55.9** 56.6 

วนัศกุรที์1 4 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี1ยตอ่ชั1วโมง   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 ยอดสั1งซื �อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที1มีการประกาศออกมา 
*ที1มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที1 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ1งอาจมีการเปลี1ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


