
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,829 1,815 1,798 

1,847 1,864 1,878 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �นอีก 10.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคํายงัคงได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 2 ปีครึ�งของดชันีดอลลาร์  ทั �งนี �  ดอลลาร์ได้รับ
แรงกดดนัจากหลายปัจจยั  อาทิ  การคาดการณ์เกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ของสหรัฐ  ล่าสุดนาย Drew Hammill โฆษกของนาง Nancy Pelosi กล่าวใน
ทวีตว่านาง Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนฯสหรัฐและนาย Mitch McConnell ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒิุสภา  มีความมุง่มั�นร่วมกนัในการผ่านกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพื�อหลีกเลี�ยงการ
ปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์)และเร่งทําข้อตกลงเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมเ่พื�อเยียวยาผลกระทบของ COVID-19  “โดยเร็วที�สดุ” ซึ�งเมด็เงินในระบบเศรษฐกิจที�มี
แนวโน้มเพิ�มขึ �นจะเป็นปัจจยักระตุ้นเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน  นอกจากนี �ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดันเพิ�มจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีภาคบริการของสหรัฐจาก ISM ที�ปรับตัวลงเป็น
เดือนที� 2 ติดต่อกนั และเป็นระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแต่เดือนพ.ค.อีกด้วย  ประกอบกบัสินทรัพย์เสี�ยงชะลอความร้อนแรง  หลงัจากไฟเซอร์คาดการณ์ว่า ทางบริษัทจะสามารถจดัส่งวคัซีนต้าน COVID-
19 ได้เพียง 50 ล้านโดสเท่านั �นในปีนี � ซึ�งลดลงครึ�งหนึ�งจากที�คาดการณ์เดิม เนื�องจากมีปัญหาเกี�ยวกบัซพัพลายเชน สถานการณ์ดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพิ�มเติม  
จึงช่วยหนุนให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นทําระดับสูงสุดบริเวณ 1,843.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -1.46 ตัน  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผยตัวเลขสําคัญใน
ตลาดแรงงานสหรัฐ  ทั �งรายได้เฉลี�ยต่อชั�วโมง, ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอตัราการว่างงาน 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1843.75 1823.75 1830.00 1840.70 10.20 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,814.88 23.49 91.60 

MA 50 Days 1,879.07 24.08 92.90 

MA 200 Days 1,803.70 20.66 95.84 

RSI 9 Days 50.42 53.18 20.35 

RSI 14 Days 46.78 50.33 26.52 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,189.82 -1.46 

ishare 17,052.76 60.72 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9557 -0.2192 0.7684 

10 วนั 0.8613 -0.7956 -0.2754 

20 วนั 0.9605 -0.8268 -0.5180 

50 วนั 0.7410 -0.6669 -0.4616 

100 วนั 0.8049 -0.1420 0.2226 

200 วนั 0.9556 0.6503 0.8646 

 

 

04 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนํา                 รอจังหวะการอ่อนตัวลงของราคาโซน 1,829-

1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงค่อยเข้าซื %อ หรือ หากราคา

ผ่าน 1,843-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์จําเป็นต้องชะลอการ

เปิดสถานะขายออกไปก่อน  

 

 

แม้วา่ราคาจะคอ่ยขยบัขึ �นแตก็่มีแรงขายทํากําไรสลบัออกมาเพิ�มขึ �น ส่งให้ราคาปรับตวัขึ �นในระดบัจํากัด ระยะ
สั �นหากราคาพยายามยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,829-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนว
ต้านระดบั 1,843-1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกได้อย่างมั�นคง ประเมินแนวต้าน
ถดัไปโซน 1,864 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดตายจากโควดิวันเดียวพุ่ง 2,800 ราย สูงสุดเป็นประวัตกิารณ์  หาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์รายงานว่า ในช่วง 24 ชั�วโมงที�ผ่านมา 

มีผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐจํานวน 2,800 ราย ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ โดยสูงกว่าจํานวน 2,713 รายที�มีการรายงานวานนี �  ก่อน

หน้านี � สหรัฐรายงานยอดผู้ เสียชีวติจากโรคโควดิ-19 ราว 2,600 รายในวนัที� 15 เม.ย. ซึ�งเป็นช่วงแรกของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ขณะเดียวกนั 

มีการรายงานผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 รายใหม่ในสหรัฐจํานวนมากกวา่ 2 แสนรายเมื�อวานนี � ซึ�งเป็นสถิตสิงูสดุเป็นอนัดบั 2 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.ซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที�ตลาด

ปริวรรเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (3 ธ.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�ซบเซา ขณะที�นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือน

พ.ย.ของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนันี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 

0.44% แตะที� 90.7169 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 103.96 เยน จากระดบั 104.55 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟ

รังก์สวิส ที�ระดบั 0.8914 ฟรังก์ จากระดบั 0.8960 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2855 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.2921 ดอลลาร์แคนาดา  สกุลเงินยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2141 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2099 ดอลลาร์ 

ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3449 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3359 ดอลลาร์  

• (+) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง นักลงทุนรอความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนันี � 

ขณะที�นกัลงทนุรอความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ณ เวลา 23.42 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ

10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 0.924% ขณะที�อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดบั 1.673%  ราคาพันธบตัร และอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัข้ามกนั  นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์จะลงนามในมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจสหรัฐตามข้อเสนอของนายมิตช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒุิสภา หากมาตรการดงักล่าวสามารถผ่านการอนมุตัิจากสภาคองเกรส  

"ท่านประธานาธิบดีจะลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที�คณุแมคคอนเนลล์เสนอ และเราจะพยายามสานต่อจากข้อเสนอดงักล่าว" นายมนชิูน

กล่าว   

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 85.73 จุด วติกไฟเซอร์ลดเป้าหมายจัดส่งวัคซีน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (3 ธ.ค.) ขณะที�ดชันี 

Nasdaq ปิดทํานิวไฮ โดยได้แรงหนนุจากตวัเลขว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐที�ลดลงมากกว่าคาด รวมทั �งความหวงัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของสหรัฐ อย่างไรก็ดี ภาวะการซื �อขายเป็นไปอย่างผนัผวน เนื�องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลหลงัจากบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ประกาศลดเป้าหมายการ

จดัส่งวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ในปีนี � ซึ�งข่าวดงักล่าวได้ฉุดราคาหุ้นไฟเซอร์ปิดตลาดร่วงลงกว่า 1.7%  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,969.52 

จุด เพิ�มขึ �น 85.73 จุด หรือ +0.29% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,666.72 จุด ลดลง 2.29 จุด หรือ -0.06% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 12,377.18 จุด 

เพิ�มขึ �น 27.81 จดุ หรือ +0.23% 

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 5 ปีในเดือนพ.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการขั �นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 58.4 ในเดือนพ.ย. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เดือนมี.ค.2558 จากระดบั 

56.9 ในเดือนต.ค. 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยืEนขอสวัสดิการว่างงานตํEาสุดนับตั %งแต่เกิดโควิด  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก

ลดลงสู่ระดบั 712,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแตเ่กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมี.ค. และตํ�ากว่าตวัเลขคาดการณ์

ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 780,000 ราย จากระดบั 787,000 รายที�มีการรายงานในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

 

 
                         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   307K** 365K 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัดบิรายสปัดาห์   -0.7M** -0.8M 

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

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin  57.8** 56.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.  46.0** 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.  41.7** 41.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.  47.6** 45.8 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  712K** 778K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย  58.4** 57.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.  55.9** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


