
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,765 1,755 1,740 

1,805 1,813 1,821 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 10.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําปรับตวัลดลงในระหว่างการซื �อขายของตลาดเอเชียจนกระทั&งแตะระดบัตํ&าสดุในรอบ 5 เดือนบรเวณ 1,764.53  
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางแรงขายสินทรัพย์ปลอดภยัอยา่งทองคําจากความต้องการสินทรัพย์เสี&ยงที&เพิ&มขึ �นต่อเนื&อง  ก่อนที&ราคาทองคําจะฟื�นตวัขึ �นโดยได้รับแรงหนนุจากดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กที&ปิดร่วงลง 271.73 จดุเมื&อคืนนี �  เนื&องจากนกัลงทนุเทขายทํากําไรหลงัจากราคาหุ้นพุ่งขึ �นอยา่งแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้า  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผย
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที&ออกมาแยเ่กินคาด  ทั �งดชันีการทําสญัญาขายบ้านที&รอปิดการขาย (pending home sales) ที&ลดลง 1.1% ในเดือนต.ค. และดชันี PMI เขตชิคาโกที&ออกแยเ่กินคาดเช่นกนั  
สถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นจากระดบัตํ&าสดุ  อยา่งไรก็ดี  การฟื�นตวัขึ �นของราคาทองคํายงัอยูใ่นกรอบจํากดั  เพราะราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัจากข่าวดีเกี&ยวกบัวคัซีน
ต้าน COVID-19  หลงั Moderna เผยว่าจะขออนมุตัิการใช้วคัซีนต้าน COVID-19 เป็นกรณีฉกุเฉิน ต่อ FDA สหรัฐในวนัจนัทร์  หลงัจากข้อมลูใหมยื่นยนัว่าวคัซีนดงักล่าวมีความปลอดภยั และมี
ประสิทธิภาพ 94.1% ส่วนดชันีดอลลาร์ฟื�นจากระดบัตํ&าสดุในรอบกว่า 2 ปีที& 91.517 จากแรงซื �อสกลุเงินปลอดภัย หลังตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงจึงเป็นอีกปัจจัยที&สกัดช่วงบวกราคาทองคําเอาไว้  
ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี&ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล์  ประธานเฟดและนายสตีเวน  มนชูิน  รัฐมนตรีคลงัสหรัฐต่อหน้าคณะกรรมการการ
ธนาคารประจําวฒิุสภา(the Senate Banking Committee) รวมถึงการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1800.70 1764.53 1786.61 1776.70 -10.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,821.01 23.40 92.14 

MA 50 Days 1,879.95 23.99 93.13 

MA 200 Days 1,800.32 20.55 95.96 

RSI 9 Days 22.43 27.69 35.96 

RSI 14 Days 29.25 35.16 38.10 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,194.78 0.00 

ishare 16,929.98 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9745 -0.1865 -0.6849 

10 วนั 0.9833 -0.9582 -0.8332 

20 วนั 0.9418 -0.9450 -0.6364 

50 วนั 0.7721 -0.7056 -0.3425 

100 วนั 0.8252 -0.1195 0.4125 

200 วนั 0.9596 0.6509 0.8835 

 

 

01 ธนัวาคม 2563 

คําแนะนํา                 แนะนําซื อขายทํากําไรระยะสั นจากการแกว่ง
ตัวของราคา หลังจากราคาปรับตัวลงต่อเนื�องอาจมีแรงซื อ
เข้ามาพยุงราคาบ้าง ซึ�งเมื�อราคาอ่อนตัวลงหากมีแรงซื อ
หนาแน่นมากพอ ยังมีโอกาสที�ราคาจะพยายามทรงตัวเพื�อ
สร้างฐานราคาหรือฟืนตัวขึ นช่วงสั น 

 

ราคาทองคํามีลกัษณะการแกวง่ตวัในทิศทางขาลง หากระยะสั �นมีการทรงตวัรักษาระดบัไว้ น่าจะพอทําให้ในระยะสั �นนี �ราคา
จะพยายามสร้างฐานและปรับยกตวัขึ �น โดยหากวนันี �ราคาทองคําสามารถยืนเหนือ 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้(ระดบัตํ&าสุด
วานนี �) อาจจะเกิดแรงซื �อเก็งกําไร ทําให้มีโอกาสดีดตวัขึ �นทดสอบแนวต้านที& 1,790-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 271.73 จุด จากแรงขายทํากําไร,ข้อมูลศก.ซบเซา    ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื&อคืนนี � (30 พ.ย.) เนื&องจาก
นกัลงทนุเทขายทํากําไรหลงัจากราคาหุ้นพุ่งขึ �นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านี � นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากความอ่อนแอของข้อมลูตลาดที&
อยู่อาศัยของสหรัฐ อย่างไรก็ดี เมื&อพิจารณาตลอดเดือนพ.ย.พบว่า ดัชนีดาวโจนส์ทําสถิติรายเดือนที&แข็งแกร่งที&สุดนับตั �งแต่ปี 2530  ดัชนีเฉลี&ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที& 29,638.64 จดุ ลดลง 271.73 จดุ หรือ -0.91% ขณะที&ดชันี S&P500 ปิดที& 3,621.63 จุด ลดลง 16.72 จุด หรือ -0.46% ส่วน
ดชันี Nasdaq ปิดที& 12,198.74 จดุ ลดลง 7.11 จดุ หรือ -0.06% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที�รอปิดการขายลดลง สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) 
เปิดเผยวา่ ดชันีการทําสญัญาขายบ้านที&รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 1.1% ในเดือนต.ค. เมื&อเทียบรายเดือน และสวนทางนกัวิเคราะห์ที&
คาดวา่ดชันีจะดีดตวัขึ �น 1.0% 

• (-) บิตคอยน์ร้อนแรงทุบนิวไฮเหนือ 19,800 ดอลลาร์วันนี  หลังร่วงสัปดาห์ที�แล้ว  บิตคอยน์พุ่งทะลุระดบั 19,800 ดอลลาร์ในวนันี � ทําสถิติสูงสุด
เป็นประวตักิารณ์ หลงัจากดิ&งลงใกล้หลดุ 16,000 ดอลลาร์ในช่วงเทศกาลขอบคณุพระเจ้าในสปัดาห์ที&แล้ว  ณ เวลา 22.42 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์พุ่ง
ขึ �น 1,134.75 ดอลลาร์ หรือ 6.17% สู่ระดบั 19,520 ดอลลาร์ ในการซื �อขายบนแพลตฟอร์มของ CoinDesk หลังจากทะยานขึ �นแตะระดบั 19,843 
ดอลลาร์ก่อนหน้านี � สูงกว่าสถิติสูงสุดเดิมที&ระดบั 19,783 ดอลลาร์  ทั �งนี � บิตคอยน์นบัเป็นหนึ&งในสินทรัพย์ที&ทําราคาดีที&สุดในปีนี � โดยพุ่งขึ �นถึง 186% 
นบัตั �งแตต้่นปีนี � ขณะที&ในเดือนนี � ราคาของบติคอยน์ได้พุ่งขึ �นมากกวา่ 40%  ขณะนี � บติคอยน์มีมลูคา่ตลาดมากกว่า 3.65 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าระดบั 
3.318 แสนล้านดอลลาร์ที&ทําไว้ในเดือนธ.ค.2560 ซึ&งขณะนั �นบติคอยน์ทะยานทําสถิตสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที&ระดบั 19,783 ดอลลาร์ ก่อนที&จะทรุดตวัลง
สู่ระดบั 3,122 ดอลลาร์ในปีตอ่มา 

• (-) "ไบเดน" เสนอชื�อ "เยลเลน" รับตําแหน่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐตามคาด  นายโจ ไบเดน ว่าที&ประธานาธิบดีสหรัฐ แถลงในวนันี �ว่า เขาได้เสนอชื&อ
นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัสหรัฐ  หากได้รับการยืนยนัจากวฒุิสภา นางเยลเลนจะเป็นสตรี
คนแรกที&ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัสหรัฐในรอบ 231 ปี 

• (-) โมเดอร์นาเตรียมยื�น FDA ขออนุมัตใิช้วัคซีนฉุกเฉิน หลังเผยประสิทธิภาพ 94.1%  โมเดอร์นา อิงค์ ซึ&งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ 
แถลงในวนันี �วา่ ทางบริษัทเตรียมยื&นเรื&องตอ่สํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในวนันี � เพื&อขออนมุตักิารใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัทเป็น
กรณีฉกุเฉิน หลงัจากมีการเปิดเผยข้อมลูใหม่ยืนยนัว่าวคัซีนดงักล่าวมีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 94.1% ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � โม
เดอร์นานบัเป็นบริษัทยาแหง่ที& 2 ที&ยื&นขออนมุตักิารใช้วคัซีนโควดิ-19 เป็นกรณีฉกุเฉิน หลงัจากที&ไฟเซอร์ได้ยื&นเรื&องก่อนหน้านี �เมื&อวนัที& 20 พ.ย.  การยื&นขอ
อนมุตัดิงักล่าว จะทําให้ชาวอเมริกนัได้รับวคัซีนของโมเดอร์นาในเวลาอีกเพียงไม่กี&สปัดาห์ 

• (-) ทรัมป์ถอดใจยื อศกึเลือกตั ง ส่งสัญญาณไม่สู้ถงึขั นฎีกา  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ส่งสญัญาณยอมรับว่าเขามีความหวงัเพียงริบหรี& ที&จะได้รับ
ชยัชนะจากการยื&นฟ้องตอ่ศาลเพื&อที&จะกลบัมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอีกสมยั  "ปัญหาคือ มนัเป็นเรื&องยากที&จะผลกัดนัเรื&องนี �ให้ไปถึงศาลฎีกา ผมมี
ทนายความที&ดีที&สดุที&จะสู้ถงึศาลฎีกา ถ้าคดีนี �ไปถึงศาลดงักล่าว แต่พวกเขาก็กล่าวว่า 'มนัเป็นเรื&องยากมากที&จะทําการยื&นฎีกา'" ปธน.ทรัมป์กล่าววานนี �
ในรายการ "Sunday Morning Futures" ของสถานีฟ็อกซ์ ซึ&งเป็นการให้สมัภาษณ์ต่อสื&อมวลชนเป็นครั �งแรกของปธน.ทรัมป์ นบัตั �งแต่ที&เขาพ่ายแพ้การ
เลือกตั �งตอ่นายโจ ไบเดน คูแ่ข่งจากพรรคเดโมแครต 

• (-) ดอลล์แข็งค่า เหตุวิตกโควิดหนุนแรงซื อสินทรัพย์ปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื&อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที&ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื&อคืนนี � (30 พ.ย.) เนื&องจากนักลงทุนพากันซื �อดอลลาร์ซึ&งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี&ยวกบัผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที&เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดชันีดอลลาร์ ซึ&งเป็นดชันีวดัความเคลื&อนไหวของดอลลาร์เมื&อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน เพิ&มขึ �น 0.08% แตะที& 91.8760 เมื&อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื&อเทียบกบัเงินเยน ที&ระดบั 104.33 เยน จากระดบั 104.03 เยน และแข็งค่า
เมื&อเทียบกับฟรังก์สวิส ที&ระดบั 0.9065 ฟรังก์ จากระดบั 0.9045 ฟรังก์ แต่เมื&อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2962 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 1.2984 ดอลลาร์สหรัฐ  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื&อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที&ระดบั 1.1947 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1957 ดอลลาร์ ขณะที&
เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที&ระดบั 1.3343 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3304 ดอลลาร์ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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   53.6 53.6 

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

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

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2 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.   57.7 59.3 

 22.00น. สหรัฐฯ คา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.   0.8% 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 

 
 


