
  

                        หลังจากราคาทองคําขยับตัวขึ �น แรงซื �ออยู่ในระดับจํากัด 
หากราคาทดสอบกรอบราคาด้านบน บริเวณ 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ยังไม่
สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง อาจมีแรงขายออกมา จนราคาอ่อนตัวลง
ทดสอบบริเวณแนวรับบริเวณ 1,829ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าหากสามารถยืนได้
ราคาอาจมีโอกาสดีดตัวขึ �น ทดสอบบริเวณ 1,847-1,864 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

04 ธันวาคม 2563 

สรุป นายจอห์น แรตคลิฟฟ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐ เปิดเผยวา่ จีนเป็นภยัคกุคามที&ร้ายแรงที&สดุทั 'งกบัสหรัฐและระบอบประชาธิปไตยของโลก โดย
ทางฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐจะจดัสรรงบประมาณเพื&อจบัตาดคูวามเคลื&อนไหวของจีนในทกุฝีก้าว ขณะที&สหรัฐเพิ&มบริษัท SMIC ซึ&งเป็นผู้ผลิตชิพชั 'นนําของจีน 
และบริษัท CNOOC ซึ&งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านนํ 'ามนั รวมทั 'ง บริษัทไชน่า คอนสตรัคชัน อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลยี และบริษัทไชน่า อินเตอร์เนชนัแนล เอ็นจิ
เนียริ&ง คอนซลัติ 'ง เนื&องจากมีความเกี&ยวข้องกบัรัฐบาลจีน ซึ&งเป็นความเคลื&อนไหวที&อาจทําให้ความตงึเครียดกบัจีนทวีความรุนแรงมากขึ 'นก่อนที&นายโจ ไบเดน 
ว่าที&ปธน.สหรัฐจะเข้ารับตําแหน่ง จนสร้างแรงซื 'อเข้าพยุงราคาทองคําไว้ เบื 'องต้นแม้ว่าราคาทองคําจะมีแรงซื 'อกลบัเข้ามา แต่ราคาทองคําปรับตวัขึ 'นไม่มาก
เนื&องจากราคาตอบรับประเดน็ดงักล่าวไปแล้วบางส่วน แนะนําเข้าซื 'อหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,829-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพราะประเมิน
วา่ยงัมีโอกาสที& ราคาทองคําอาจมีการขยบัขึ 'นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากสามารถยืนได้ ราคามีโอกาสปรับตวัขึ 'นต่อทดสอบแนวต้าน
ถดัไป1,864 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
ตารางที9 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

4/12/2563 15:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.70 1,841.66 0.96 0.05 

Spot Silver ($) 24.05 24.20 0.15 0.62 

เงนิบาท (฿/$) 30.18 30.14 -0.04 -0.13 

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

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 48.71 49.62 0.91 1.87 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.70 90.61 -0.09 -0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.2144  1.2160  0.0016  0.1300  

  ที9มา : Aspen 

ที9มา : Aspen 

 

 1,829  1,815  1,798 

 1,847  1,864  1,878 

 



 

 

• (+) สหรัฐขึ �นบัญชีดําบริษัทจีนเพิ9มอีก 4 แห่ง อ้างพัวพันกับกองทัพจีน  กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศขึ 'นบญัชีดําบริษัทจีนอีก 4 แห่งด้วยข้อ
กล่าวหาที&วา่ บริษัทเหล่านั 'นถกูควบคมุหรือเป็นเจ้าของโดยกองทพัจีน ซึ&งส่งผลให้บริษัทจีนที&ถูกขึ 'นบญัชีดําแล้วมีจํานวนทั 'งสิ 'น 35 แห่ง  บริษัททั 'ง 4 แห่ง
ดงักล่าวได้แก่ บริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ แมนแูฟคเจอริ&ง อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ป (SMIC), บริษัทไชน่า เนชั&นแนล ออฟชอร์ ออยล์ คอร์ป (CNOOC), บริษัท
ไชน่า คอนสตรัคชนั อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลยี และบริษัทไชน่า อินเตอร์เนชนัแนล เอ็นจิเนียริ&ง คอนซลัติ 'ง คอร์ป  เจ้าหน้าที&สหรัฐได้ร้องเรียนมานาน
แล้วว่า บริษัทของจีนมีความเกี&ยวข้องกับรัฐบาลจีน และได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลที&มีความอ่อนไหวในนามของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน แม้
พรรคคอมมิวนิสต์จีนระบกุ่อนหน้านี 'วา่ ทางพรรคไม่มีส่วนเกี&ยวข้องกบัการจารกรรมข้อมลูด้านอตุสาหกรรมก็ตาม   

• (+) สหรัฐเผยจีนเป็นภัยคุกคามทั �งโลก ประกาศทุ่มงบประมาณจับตาทุกฝีก้าว  นายจอห์น แรตคลิฟฟ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐ 
เปิดเผยวา่ จีนเป็นภยัคกุคามที&ร้ายแรงที&สดุทั 'งกบัสหรัฐและระบอบประชาธิปไตยของโลก โดยทางฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐจะจดัสรรงบประมาณเพื&อจบัตา
ดคูวามเคลื&อนไหวของจีนในทกุฝีก้าว และป้อนข้อมลูให้รัฐบาลสหรัฐนําไปประเมินมาตรการจดัการกบัจีนต่อไป  นายแรตคลิฟฟ์ เขียนในบทความของ
หนงัสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีท เจอร์นลัวา่ รัฐบาลจีนมีความตั 'งใจที&จะครอบงําสหรัฐและทั 'งโลกโดยใช้เครื&องมือทางเศรษฐกิจ กองทพั และเทคโนโลยี   

• (+)  ยูโรฝ่าผ่านแนวต้านขณะดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับตํ9าสุดรอบ 2 ปีครึ9ง   ยูโรมีแนวโน้มมีสปัดาห์ที&ดีที&สุดในรอบ 1 เดือนในวนันี ' และพุ่งผ่านระดบั
แนวต้านสําคญั ขณะที&นกัลงทนุคาดวา่ ดอลลาร์จะร่วงลงต่อไป ในขณะที&โลกเริ&มฟื'นตวัจากการระบาดของโควิด-19 ยูโรปรับขึ 'น 1.5% สําหรับสปัดาห์นี ' 
และล่าสดุอยู่ที& 1.2145 ดอลลาร์  หลงัจากที&ยูโรฝ่าผ่าน 1.2000 ดอลลาร์หลงัความพยายามหลายครั 'ง มีแรงซื 'อจากกองทนุ โดยแนวต้านทางเทคนิคเส้น
ต่อไปอยู่ที& 1.2555 ดอลลาร์ "ยูโรอยู่เหนือระดบั 1.21 ดอลลาร์เป็นครั 'งแรกนบัตั 'งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2018 แม้ว่าเหลือเวลาเพียง 1 สัปดาห์ก่อนที&คาดว่า
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเพิ&มแผนกระตุ้นนโยบายมากขึ 'น" นักวิเคราะห์กล่าว  "แน่นอนว่า การดําเนินการของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประสบ
ความสําเร็จอย่างมากในการทําให้มลูคา่ของดอลลาร์อ่อนลงนบัตั 'งแต่ฤดใูบไม้ผลิปีนี '"  นอกจากนี ' ยูโรยงัมีแนวโน้มมีสปัดาห์ที&ดีที&สุด เมื&อเทียบกบัเยนใน 
6 เดือน แม้วา่เยนปรับขึ 'นเล็กน้อย เมื&อเทียบกบัดอลลาร์ที&อ่อนลงในวงกว้างเมื&อคืนนี '  เยนทรงตวัเมื&อเทียบกบัดอลลาร์ในวนันี ' ปอนด์แตะระดบัสูงสุดรอบ 
1 ปี และสกลุเงินหลกัอื&นๆอ่อนลงเล็กน้อย ขณะที&สกลุเงินเอเชียปรับขึ 'น  นกัลงทนุเทขายดอลลาร์อย่างหนกัในช่วงไม่กี&เดือนที&ผ่นมา โดยคาดว่าดอลลาร์
จะอยู่ที&ระดบัตํ&าเป็นเวลานานในสหรัฐซึ&งทําให้ผู้ ที&ต้องการผลตอบแทนหนัไปหาสินทรัพย์อื&นๆเพื&อผลตอบแทนที&ดีกว่า  เมื&อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงินต่างๆ 
ดอลลาร์ปรับลงราว 12% จากระดบัสงูสดุรอบ 3 ปีที& 102.990 ในเดือนมี.ค. มาแตะระดบัตํ&าสุดรอบ 2 ปีครึ&งที& 90.504 เมื&อวานนี ' และอยู่ใกล้ระดบันั 'นใน
วนันี ' 

• (+) "PIMCO"คาดดอลลาร์อ่อนค่า, เงินเฟ้อซบเซาในปี 2021  นายแดน อิวาสซิน ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท Pacific Investment 
Management Company (PIMCO) ซึ&งเป็นยกัษ์ใหญ่ด้านตราสารหนี 'ระบุเมื&อวานนี 'ว่า PIMCO คาดการณ์ว่า ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงในปี 2021 
ขณะที&เงินเฟ้อและผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวยงัคงอ่อนแอ ในขณะที&ใกล้มีวคัซีนโควิด-19 นายอิวาสซินคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื'นตวัในปี
หน้า ซึ&งจะลดอุปสงค์สําหรับสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ&มเติม เช่น ดอลลาร์สหรัฐ PIMCO ซึ&งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 2 พันล้านล้านดอลลาร์ ลด
นํ 'าหนักการลงทุนในดอลลาร์สหรัฐในพอร์ตฟอลิโอจํานวนมาก ตลาดคาดการณ์ในวงกว้างถึงการมีวคัซีน, มาตรการกระตุ้นเพิ&มเติมจาก เฟด และ
แนวโน้มของมาตรการช่วยเหลือเพิ&มเตมิจากรัฐบาลสหรัฐ ดงันั 'น นกัลงทนุตราสารหนี 'และหุ้นควรคาดการณ์ถงึผลตอบแทนที&ลดลงในปีหน้า 

• (-) "BlackRock"ชี �ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจของสหรัฐจะหนุนหุ้นขณะบอนด์ยีลด์ดีดตัว   นายริค รีเดอร์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุตราสารหนี '
โลกของบริษัท BlackRock ระบวุา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีความยืดหยุ่นมากกวา่ที&หลายคนคดิ ซึ&งทําให้หุ้นมีโอกาสปรับขึ 'นเพิ&มเติมขณะที&ผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลมีแนวโน้มปรับขึ 'นสู่กว่า 1.25% ในปีหน้า  เขาระบุว่า มาตรการกระตุ้นของรัฐบาลสหรัฐและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วย
บรรเทาเศรษฐกิจจากภาวะตกตํ&าในช่วงโควดิ-19 และการดําเนินงานของธุรกิจแสดงการปรับขึ 'นด้านประสิทธิภาพการผลิต การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฟื'นตวัในไตรมาส 3 เนื&องจากมาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาลกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ช่วยให้ประชาชนที&ตกงานหลายล้านคนมีเงินใช้จ่าย  
เขากล่าวว่า "ผมพยายามที&จะไม่คิดเชิงบวกมากเกินไป เพราะยงัมีความเสี&ยง แต่เมื&อผมคํานวณและศึกษารายงานเศรษฐกิจ ผมมั&นใจว่า เศรษฐกิจจะ
เป็นแรงหนนุตลาดสกัระยะ ซึ&งขณะที&สินทรัพย์บางประเภทปรับตวัรับเศรษฐกิจที&แข็งแกร่งแล้ว แตต่ลาดหุ้นสหรัฐยงัคงมีช่วงขาขึ 'น"    
    

ที9มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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&มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที& 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ&งอาจมีการเปลี&ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


