
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,795 1,787 1,765 

1,818 1,835 1,847 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น 38.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุนหลักมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  ท่ามกลางการคาดการณ์เกี,ยวกับการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทางการเงินและการคลงัเพิ,มเติมในสหรัฐ  หลงัจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)เตือนว่าการทะยานขึ �นของจํานวนผู้ติดเชื �อ COVID-19 ในสหรัฐเป็นสิ,งที,น่า
กงัวล และอาจเป็นอปุสรรคต่อการฟื�นตวัของเศรษฐกิจในอีกไมกี่,เดือนข้างหน้านี �  พร้อมมองว่าการฟื�นตวัอยา่งเต็มรูปแบบของเศรษฐกิจยงัไมมี่แนวโน้มเกิดขึ �น  นั,นกระตุ้นการคาดการณ์ที,ว่าเฟด
อาจผ่อนคลายทางการเงินมากขึ �นในการประชมุเดือรธ.ค.  นอกจากนี �สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัเพิ,มจากความหวงัเกี,ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงั  หลงัจากนาย
สตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ระบุวานนี �ว่าเตรียมจะหารือกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เกี,ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ วงเงิน 9.08 แสนล้าน
ดอลลาร์ ตามข้อเสนอของวฒิุสภา  ประกอบกบั ISM เผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตวัลงเกินคาดสู่ระดบั 57.5 ในเดือนพ.ย. จึงเป็นปัจจยักดดนัสกลุเงินดอลลาร์เพิ,มเติม  ส่งผลให้ดชันี
ดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.81% เมื,อคืนนี �  จนเป็นปัจจัยหลักที,หนุนให้ราคาทองคําทะยานขึ �นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี,ย 200 วันบริเวณ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์และทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 
1,817.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -3.50 ตนั สําหรับวนันี �ติดตามการ Testimony ของนายพาวเวลล์  ประธานเฟดและนายมนชูิน  รัฐมนตรีคลงั
สหรัฐเป็นวนัที, 2  รวมถึงการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1817.21 1775.40 1776.70 1814.80 38.10 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,818.61 23.49 91.95 

MA 50 Days 1,879.66 24.04 93.05 

MA 200 Days 1,801.36 20.59 95.91 

RSI 9 Days 40.26 52.00 26.71 

RSI 14 Days 39.96 49.45 31.43 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,191.28 -3.50 

ishare 16,99.38 69.40 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9315 0.4103 0.3756 

10 วนั 0.9109 -0.8601 -0.5516 

20 วนั 0.9349 -0.8289 -0.5967 

50 วนั 0.7465 -0.6467 -0.4052 

100 วนั 0.8140 -0.1122 0.3180 

200 วนั 0.9572 0.6569 0.8735 

 

 

02 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนํา                 เน้นเก็งกําไรในกรอบ 1,787-1,835 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ โดยเปิดสถานะซื %อเพื'อทํากําไรระยะสั %นในโซน 
1,798-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาหลุด) 
ปิดสถานะซื %อเพื'อทาํกําไรหากราคาไม่ผ่านโซน 1,818-1,835 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาปรับตวัขึ �นไม่ผ่านโซนแนวต้าน 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์จะทําให้มีแรงขายกดดนั
ให้ราคาออ่นตวัลงเพื,อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง  ราคาทองคําเริ,มเข้าสูส่ภาวะแกวง่ตวัทําการสร้าง
ฐานราคา  ระยะสั �นหากยืนเหนือแนวรับ 1,798-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคามีโอกาส
ปรับตวัขึ �นบริเวณโซน 1,818-1,835 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) "มนูชิน-เพโลซี" เล็งถกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ,งบประมาณเลี'ยงชัตดาวน์  นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า เขาจะหารือกบั
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ในวนันี � เกี,ยวกบัการอนมุตัิร่างกฎหมายงบประมาณ ซึ,งจะช่วยหลีกเลี,ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตั
ดาวน์)  นอกจากนี � นายมนูชินระบุว่า เขาจะหารือเกี,ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ วงเงิน 9.08 แสนล้านดอลลาร์ ตามข้อเสนอของ
วฒุสิภา ซึ,งจะเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที,ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐตํ'ากว่าคาดในเดือนพ.ย.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐ
ปรับตวัลงสู่ระดบั 57.5 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 59.3 ในเดือนต.ค. ซึ,งเป็นระดบัสูงสุดนับตั �งแต่เดือนพ.ย.2561 และตํ,ากว่าที,นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที,
ระดบั 58.0 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังวัคซีนโควิดคืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื,อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที,ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื,อคืนนี � (1 ธ.ค.) เนื,องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ซึ,งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั และหนัไปซื �อสกุลเงินที,เป็นสินทรัพย์เสี,ยง เช่นยูโร
และปอนด์ หลงัมีความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 และความหวงัเกี,ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ 
ซึ,งเป็นดชันีวดัความเคลื,อนไหวของดอลลาร์เมื,อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.61% แตะที, 91.3154 เมื,อคืนนี �  ดอลลาร์อ่อนค่าลง
เมื,อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที,ระดบั 0.9006 ฟรังก์ จากระดบั 0.9065 ฟรังก์ และอ่อนคา่เมื,อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที,ระดบั 1.2936 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.2962 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื,อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นแตะที,ระดบั 104.40 เยน จากระดบั 104.33 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื,อเทียบ
กบัดอลลาร์สหรัฐ ที,ระดบั 1.2047 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1947 ดอลลาร์ ขณะที,เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที,ระดบั 1.3416 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3343 
ดอลลาร์  

• (-) OECD ปรับเพิ'มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจากอานิสงส์วัคซีนโควิด,มาตรการกระตุ้นศก.  องค์การเพื,อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (OECD) ประกาศปรับเพิ,มตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี � โดยได้รับปัจจัยบวกจากความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 
รวมทั �งการที,รัฐบาลและธนาคารกลางทั,วโลกพากันออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื,อลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19  ทั �งนี � OECD คาดว่า
เศรษฐกิจโลกจะหดตวั 4.2% ในปีนี � ซึ,งดีกว่าที,คาดการณ์ในเดือนก.ย.ว่าจะหดตวัลง 4.5%  นอกจากนี � OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตวัสู่
ระดบัก่อนเกิดโควดิ-19 ภายในช่วงปลายปี 2564 โดยจะขยายตวัเฉลี,ย 4% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ขณะที,ขยายตวั 4.2% ในปี 2564 และ 3.7% ในปี 2565  
OECD คาดวา่เศรษฐกิจจีนจะขบัเคลื,อนเศรษฐกิจโลก โดยจะมีการขยายตวั 1.8% ในปีนี �, 8% ในปี 2564 และ 4.9% ในปี 2565 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐจะ
หดตวั 3.7% ในปีนี � ก่อนที,จะขยายตวั 3.2% ในปี 2564 และ 3.5% ในปี 2565 ขณะที,เศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตวั 7.5% ในปีนี � ก่อนที,จะขยายตวั 3.6% ใน
ปี 2564 และ 3.3% ในปี 2565 

• (-) "ไฟเซอร์-BioNTech" ยื'นขออนุมัตใิช้วัคซีนโควดิในยุโรปวันนี %  ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ,งเป็นบริษัทยาใหญ่ที,สุดของสหรัฐ และ BioNTech ซึ,งเป็นบริษัทยา
ของเยอรมนี แถลงว่า ทางบริษัทได้ยื,นเรื,องต่อสํานกังานยาแห่งยุโรป (EMA) ในวนันี � เพื,อขออนมุตัิการจําหน่ายวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัท
เป็นกรณีฉกุเฉิน  หาก EMA ให้การอนมุตั ิก็จะส่งผลให้ไฟเซอร์สามารถใช้วคัซีนดงักล่าวในยโุรปก่อนปลายปีนี � 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ'มขึ %นมากกว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ,มขึ �น 
1.3% ในเดือนต.ค. หลงัจากลดลง 0.5% ในเดือนก.ย.  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างจะเพิ,มขึ �น 0.8% ในเดือนต.ค. 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 185.28 จุด รับความหวังสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื,อคืนนี � (1 ธ.ค.) ขณะที,
ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดทํานิวไฮ ขานรับรายงานที,ว่านายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐ จะหารือกันเกี,ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า 9 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี � ตลาดยังได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการ
พฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 รวมทั �งข้อมูลภาคการผลิตที,แข็งแกร่งเกินคาดของจีน  ดชันีเฉลี,ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที, 29,823.92 จุด เพิ,มขึ �น 
185.28 จุด หรือ +0.63% ขณะที,ดชันี S&P500 ปิดที, 3,662.45 จุด เพิ,มขึ �น 40.82 จุด หรือ +1.13% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที, 12,355.11 จุด เพิ,มขึ �น 
156.37 จดุ หรือ +1.28% 

 
                         ที,มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั%งก่อน 

วนัจนัทร์ที, 30 พ.ย. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   52.1** 51.4 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   56.4** 56.2 

 ทั �งวนั ทั �งหมด OPEC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   59.4 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที,รอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

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

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

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

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

 ทั �งวนั ทั �งหมด OPEC-JMMC Meetings  - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้าย  56.7** 56.7 

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

 22.00น. สหรัฐฯ คา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.  1.3%** 0.3% 

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

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   500K 365K 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัดบิรายสปัดาห์   - -0.8M 

วนัพฤหสับดีที, 3 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin   56.5 56.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.2 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   41.3 41.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   45.8 45.8 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   770K 778K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย   57.5 57.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   56.0 56.6 

วนัศกุร์ที, 4 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี,ยตอ่ชั,วโมง   0.1% 0.1% 

 
20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   500K 638K 

 
20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ย.   6.8% 6.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนต.ค.   -64.7B -63.9B 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั,งซื �อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที,มีการประกาศออกมา 
*ที,มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที, 27  พฤศจิกายน 2020 ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


