02 ธันวาคม 2563
ราคาทองคําพยายามทดสอบโซนแนวต้ านบริเวณ 1,835
ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หากไม่ สามารถทะลุแนวต้ านดังกล่ าวขึน* ไปได้ ส่ งผลให้
ราคามีโอกาสที/ปรั บตัวลงทดสอบแนวรั บที/ 1,810-1,798 ดอลลาร์ ต่อออนซ์
แต่ หากหลุดโซนดังกล่ าวจะเห็นแรงขายออกมาเพิ/มทําให้ ราคามีการย่ อตัว
ลงต่ อ โดยประเมินแนวรั บที/ 1,787 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,798

1,787

1,765

1,835

1,847

1,868

ที/มา : Aspen

สรุ ป สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีกําหนดลงมติในช่วงคําวันพุธตามเวลาท้ องถินต่อกฎหมาย “The Holding Foreign Companies Accountable Act” ซึงห้ าม
หลักทรั พย์ของบริ ษัทต่างชาติจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์สหรั ฐ หากบริ ษัทดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิตามการตรวจสอบบัญชีของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
สาธารณะสหรั ฐติดต่อกัน 3 ปี ทางด้ านผู้ช่วยสภาคองเกรสหรัฐ คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรั ฐจะผ่านร่ างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์นี L โดยทังL 2 พรรค
การเมืองจะสนับสนุนมาตรการดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงล้ นหลาม เพือดําเนินการอย่างแข็งกร้ าวต่อธุรกิจและพฤติกรรมทางการค้ าของจีน ประเด็นดังกล่าวจะ
กระตุ้นความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐกับจีนให้ เพิมขึ Lน ซึงสร้ างแรงซื Lอดันให้ ราคาทองคําปรับตัวเพิมขึ Lน ทังนี
L L หากราคาทองคําอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับที 1,8101,798 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ และสามารถยืนได้ นกั ลงทุนสามารถเปิ ดสถานะซื Lอเพือเข้ าเก็งกําไรระยะสันจากการแกว่
L
งตัวของราคา และเมือราคาขยับขึ Lนนักลงทุนที
สะสมทองคําไว้ อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาบ้ างหากราคาไม่สามารถยืนบริ เวณ 1,835 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์

ตารางที/ 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
2/12/2563 16:09 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,814.80

1,825.12

10.32

0.57

Spot Silver ($)

24.00

24.17

0.17

0.71

เงินบาท (฿/$)

30.24

30.22

-0.03

-0.08

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

25,700

26,100

400.00

1.56

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

47.42

47.53

0.11

0.23

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

91.19

91.32

0.14

0.15

เงินยูโร (€/$)

1.2071

1.2049

-0.0022

-0.1800

ที/มา : Aspen

• (+) "ไบเดน" ยันยังสานต่ อข้ อตกลงการค้ าเฟสแรกที/ทรั มป์ ทําไว้ กับจีน นายโจ ไบเดน ว่าทีประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวให้ สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์
นิวยอร์ กไทม์ ส ว่า เขาจะยังไม่ยกเลิ กข้ อ ตกลงการค้ าเฟสแรกทีสหรั ฐทํา ไว้ กับจี นในทันที โดยข้ อ ตกลงดัง กล่า วเป็ นการลงนามระหว่า งรั ฐบาลของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และรัฐบาลจีนในช่วงต้ นปี นี L ภายใต้ ข้อตกลงการค้ าเฟสแรกนันL จีนได้ ตกลงทีจะซื Lอสินค้ าและการบริ การจากสหรัฐในวงเงิน
อย่างน้ อย 2 แสนล้ านดอลลาร์ ในช่วงปี 2563-2564 นอกจากนี L ข้ อตกลงยังระบุวา่ สหรัฐเรี ยกเก็บภาษีนําเข้ าในอัตรา 25% จากสินค้ าอุตสาหกรรมของจีน
คิดเป็ นมูลค่า 2.50 แสนล้ านดอลลาร์ ในขณะทีจีนตอบโต้ ด้วยการเรี ยกเก็บภาษีนําเข้ าจากสินค้ าสหรัฐคิดเป็ นมูลค่ากว่า 1 แสนล้ านดอลลาร์ นายไบเดน
กล่าวว่า เขาจะยังไม่ยกเลิกข้ อตกลงการค้ าเฟสแรกในทันที พร้ อมกับกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ ทีดีทีสุดในการทําข้ อตกลงกับจีนคือการดึงบรรดาชาติพนั ธมิตร
ของจีนให้ เข้ าร่ วมกับสหรั ฐ นอกจากนี L นายไบเดนกล่าวว่า เขาจะดําเนินนโยบายทีพุ่งเป้าไปทีพฤติกรรมทีเป็ นอันตรายของจี น ซึงรวมถึง การขโมย
ทรัพย์สินทางปั ญญา การทุม่ ตลาด การอุดหนุนบริ ษัทเอกชนอย่างผิดกฎหมาย และการบังคับให้ มีการถ่ายโอน
• (+) ฮั/งเส็งปิ ดลบ 35.10 จุด จากแรงขายทํากําไร ดัชนีฮงเส็
ั งตลาดหุ้นฮ่องกงปิ ดวันนี Lปรับตัวลดลง จากแรงขายทํากําไร หลังจากทีฮังเส็งเปิ ดบวกกว่า
100 จุดเมือเช้ านี Lตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์ ก นอกจากนี L ภาวะการซื LอขายยังถูกกดดันจากความกังวลเกียวกับยอดติดเชือL โควิด-19 ทีพุ่งขึนL ในฮ่องกง
ดัชนีฮงเส็
ั งปิ ดวันนี Lที 26,532.58 จุด ลดลง 35.10 จุด หรื อ -0.13%
• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดลบ วิตกอังกฤษ-EU คว้ านํา* เหลวบรรลุข้อตกลงการค้ า ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงในช่วงเปิ ดตลาดวันนี L หลังมีรายงานว่า
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (EU) อาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ าหลัง Brexit ดัชนี Stoxx Europe 600 แตะทีระดับ 390.54 จุด ลดลง 1.36
จุด หรื อ -0.35% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั งเศสเปิ ดวันนี ทL ี 5,563.05 จุด ลดลง 18.59 จุด หรื อ -0.33% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี เปิ ดที
13,341.91 จุด ลดลง 40.39 จุด หรื อ -0.30% ภาวะการซื Lอขายถูกกดดันหลังจากทีนายมิเชล บาร์ นิเยร์ หัวหน้ าผู้แทนการเจรจา Brexit ฝ่ าย EU บอกกับ
คณะทูต EU ว่า อาจไม่มีการทําข้ อตกลงกับสหราชอาณาจักร ทังนี
L L นักลงทุนจับตาการเจรจาข้ อตกลงการค้ าระหว่างอังกฤษและ EU ก่อนทีช่วงเวลา
เปลียนผ่านของอังกฤษในการแยกตัวออกจาก EU จะสิ Lนสุดลงในปลายปี นี L ซึงหากทังสองฝ่
L
ายประสบความล้ มเหลวในการเจรจา อังกฤษก็จะแยกตัวออก
จาก EU โดยไม่มีการทําข้ อตกลง (no-deal Brexit)
• (-) ธนาคารสหรัฐมีกําไรเพิ/มขึน* ในไตรมาส 3 หลังร่ วงหนักในครึ/งปี แรก ประธานคณะกรรมการประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FDIC) ระบุ
ในแถลงการณ์วา่ ธนาคารของสหรัฐมีผลกําไรเพิมขึ Lนถึง 173% ในไตรมาส 3 ปี นี L โดยฟื นL ตัวขึ Lนอย่างมีนยั สําคัญหลังผลกําไรร่ วงหนักถึง 70% ในช่วงครึ ง
ปี แรก อันเป็ นผลจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 แถลงการณ์ระบุวา่ ธนาคารของสหรัฐมีผลกําไรเพิมขึ Lนในไตรมาส 3 โดยมีสาเหตุส่วนหนึงจากการ
ทีภาคธนาคารได้ ชะลอแผนกันสํารองเงินเพือชดเชยการขาดทุน อย่างไรก็ดี เมือเทียบเป็ นรายปี แล้ ว ผลกําไรของธนาคารสหรั ฐปรับตัวลดลง 10.7%
แถลงการณ์ระบุวา่ อุตสาหกรรมธนาคารของสหรัฐยังคงสถานะเงินทุนทีแข็งแกร่ ง และมีสภาพคล่องเพียงพอเพือรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
• (-) อังกฤษไฟเขียวใช้ วัคซีนโควิดของไฟเซอร์ -ไบโอเอ็นเทคได้ แล้ วตัง* แต่ สัปดาห์ หน้ า รัฐบาลอังกฤษได้ อนุมตั ิให้ มีการใช้ วคั ซีนต้ านโรคโควิด-19 ที
พัฒนาโดยบริ ษัทไฟเซอร์ ของสหรัฐและบริ ษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีแล้ ว โดยจะเริ มแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวได้ ในสัปดาห์หน้ า ซึงส่งผลให้ องั กฤษเป็ น
ประเทศแรกในโลกทีอนุมตั ใิ ช้ วคั ซีนของไฟเซอร์ และไบโอเอ็นเทค "ในวันนี L รัฐบาลได้ รับคําแนะนําจากสํานักงานกํากับดูแลด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
(MHRA) ให้ อนุมัติวคั ซีนของบริ ษัทไฟเซอร์ และไบโอเอ็นเทค เพือนําไปใช้ ในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยวัคซีนดังกล่าวจะถูกแจกจ่ายไปทัวประเทศ
อังกฤษตังแต่
L สัปดาห์หน้ าเป็ นต้ นไป" แถลงการณ์ของรั ฐบาลระบุ ทางด้ านไบโอเอ็นเทคเปิ ดเผยว่า ไบโอเอ็นเทคและไฟเซอร์ พร้ อมทีจะจัดส่งวัคซีนล็อ
ตแรกให้ กับอัง กฤษในทันที ขณะทีนายอัลเบิร์ ต บอร์ ลา ประธานและซีอีโอของไฟเซอร์ กล่าวว่า การที MHRA อนุมัติการใช้ วคั ซีนในครั งL นี L ถือ เป็ น
"ช่วงเวลาแห่งประวัตศิ าสตร์ " ในการต่อสู้กบั โรคโควิด-19 และการได้ รับอนุมตั ใิ นครังL นี L ถือเป็ นการบรรลุเป้าหมายของไฟเซอร์ นอกจากนี L นายบอร์ ลายัง
ได้ กล่าวชืนชม MHRA ทีทําการประเมินวัคซีนอย่างรอบคอบและตัดสินใจอนุมตั ิให้ ใช้ วคั ซีนได้ ในเวลาทีเหมาะสม เพือช่วยปกป้องชาวอังกฤษจากโรคโค
วิด-19 นอกจากนี L ไฟเซอร์ และไบโอเอ็นเทค ยังได้ ยืนเรื องต่อสํานักงานยาแห่งยุโรป (EMA) เมือวานนี L เพือขออนุมตั ิการใช้ วคั ซีนต้ านโรคโควิด-19 ของ
ทางบริ ษัทเป็ นกรณีฉกุ เฉิน หาก EMA ให้ การอนุมตั ิ ก็จะส่งผลให้ ไฟเซอร์ สามารถใช้ วคั ซีนดังกล่าวในยุโรปได้ ก่อนปลายปี นี L

ที/มา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน
เวลา ประเทศ
รายการ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง* ก่ อน
วันจันทร์ ที 30 พ.ย. 08.00น.
จีน
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
52.1**
51.4
08.00น.
จีน
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
56.4**
56.2
ทังวั
L น ทังหมด
L
OPEC Meetings
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.
59.4
61.1
22.00น. สหรัฐฯ
ยอดทําสัญญาขายบ้ านทีรอปิ ดการขายเดือนต.ค.
1.1%
-2.2%
วันอังคารที 1 ธ.ค. 08.45น.
จีน
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin
54.9**
53.6
15.55น. เยอรมนี
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.8**
57.9
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
53.8**
53.6
16.30น. อังกฤษ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
55.6**
55.2
ทังวั
L น ทังหมด
L
OPEC-JMMC Meetings
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตขันสุ
L ดท้ าย
56.7**
56.7
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.5**
59.3
22.00น. สหรัฐฯ
ค่าใช้ จ่ายด้ านการก่อสร้ างเดือนต.ค.
1.3%**
0.3%
วันพุธที 2 ธ.ค. 17.00น. ยุโรป
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
0.4%
0.3%
20.15น. สหรัฐฯ
ตัวเลขการจ้ างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP
500K
365K
22.00น. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
วันพฤหัสบดีที 3 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ
รายงานสรุ ปภาวะเศรษฐกิจ หรื อ Beige Book
08.45น.
จีน
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การจาก Caixin
56.5
56.8
15.55น. เยอรมนี ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
46.2
46.2
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
41.3
41.3
16.30น. อังกฤษ ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
45.8
45.8
20.30น. สหรัฐฯ
จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
770K
778K
21.45น. สหรัฐฯ ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การขันสุ
L ดท้ าย
57.5
57.5
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการบริ การเดือนพ.ย.
56.0
56.6
วันศุกร์ ที 4 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ
รายได้ เฉลียต่อชัวโมง
0.1%
0.1%
20.30น.

สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.

500K

638K

20.30น.
20.30น.
22.00น.

สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนพ.ย.
ดุลการค้ าเดือนต.ค.
ยอดสังซื Lอภาคโรงงานเดือนต.ค.

6.8%
-64.7B
0.8%

6.9%
-63.9B
1.1%

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที 20 พฤศจิกายน 2563 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

