01 ธัน วาคม 2563
ร าค าท อ งคํ า ไม่ ส าม าร ถ ก ลั บ ขึ น ไป ยื น เห นื อ โซ น
1,800-1,805 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ไ ด้ อาจเห็น แรงขายทํากําไรออกมา ใน
ระหว่างวัน ให้จ ับ ตาแนวรับ 1,765 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ หากราคาย่อ ตัวไม่
หลุด แนวดัง กล่ าว มีโ อกาสเห็น การดีด ตัว ขึนทดสอบแนวต้า นอีก ครั ง
แต่ห ากราคาหลุด ประเมิน แนวรับ ถัด ไปที2 1,755 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์
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ทีม2 า : Aspen

สรุ ป เว็บไซต์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เผยแพร่ร่างแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)เตรียมสําหรับการชีแ, จงต่อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวุฒิสภา ร่วมกับ นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังของสหรัฐ ในวันคืนวันอังคารนี , ร่างแถลงการณ์ บ่งชีว, ่า เฟดพยายามหา
ลู่ทางที5จะพยุงเศรษฐกิจซึ5งได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที5จาํ นวนผูต้ ิดเชือ, ไวรัสโควิด-19 ที5เพิ5มขึน, ทัง, ในสหรัฐและทั5วโลก
นัน, จะเป็ นอุปสรรคต่อการฟื , นตัวของเศรษฐกิจในช่วงไม่ก5ีเดือนข้างหน้า นอกจากนี , ได้มีกล่าวถึงความสําคัญของโครงการเงินกูเ้ พื5อเยียวยาผลกระทบของโรคโค
วิด-19 ที5จะหมดอายุในวันที5 31 ธ.ค.นี , ข้อมูลดังกล่าว สร้างความหวังว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณชีน, าํ แบบใหม่สาํ หรับการซือ, สินทรัพย์ในเร็วๆ นี , ประเด็นดังกล่าว
สร้างแรงซือ, เข้าพยุงราคาทองคําไว้ อย่างไรก็ตาม ราคาจะเคลื5อนไหวไปตามกระแสข่าวที5เกิดขึน, ทัง, นี , ในระยะสัน, หากราคาทองคําปรับตัวขึน, ในระดับจํากัด
ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายออกมา ซึ5งนักลงทุนอาจแบ่งทองคําออกขายบริเวณแนวต้าน 1,800-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่สามารถยืนได้อย่าง
แข็งแกร่ง ยังมีโอกาสที5ราคาทองคําจะอ่อนตัวลงเพื5อสร้างฐาน ซึ5งนักลงทุนสามารถรอเข้าซือ, คืนเมื5อราคามีการย่อตัว โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,765-1,755
ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์

ตารางที2 1 สรุ ป ภาวะตลาดภาคเย็น
ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,776.70

1,794.34

17.64

0.99

Spot Silver ($)

22.62

23.14

0.52

2.30

เงินบาท (฿/$)

30.28

30.24

0.04

0.13

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

25,500

25,700

200.00

0.78

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

47.64

48.00

0.36

0.76

ด ัชนีดอลลาร์

91.99

91.69

0.30

0.33

เงินยูโร (€/$)

1.1929

1.1974

0.00

0.38
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ทีม2 า : Aspen

 (+) เฟดเผยเตรีย มขยายโครงการสภาพคล่ อ งฉุ ก เฉิ น E โครงการถึง FG มี.ค.IJIG เมื5 อวานนี ธ, นาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เฟดจะขยาย
โครงการสภาพคล่องฉุกเฉินสําหรับตลาดตราสารเชิงพาณิชย์และตลาดการเงินที5สาํ คัญอื5นๆถึงวันที5 GH มี.ค. ซึ5งเป็ นการดําเนินการเพื5อช่วยตลาดการเงิน
วางแผนในช่ วงต้น ปี ห น้าขณะที5 เศรษฐกิ จฟื , น ตัวจากการระบาดของโควิด -HI โครงการดังกล่ าว ซึ5งรวมถึง Commercial Paper Liquidity Facility,
Primary Dealer Credit Facility, Money Market Mutual Fund Liquidity Facility และ Paycheck Protection Program Liquidity Facility ได้ ร ับ การ
พิจารณาว่าเป็ นส่วนสําคัญ ของความพยายามของเฟดในฤดูใบไม้ผลิท5ีผ่านมาในการป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการจุดชนวนวิกฤตการณ์ทาง
การเงินเช่นกัน
 (+) "พาวเวล" เตือ นโควิด พุ่ง อาจขวางเศรษฐกิจ ฟื นตัว วอนต่อ อายุโ ครงการเงิน กู้ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
เปิ ดเผยว่า จํานวนผูต้ ดิ เชือ, ไวรัสโควิด-HI ที5เพิ5มขึน, ทัง, ในสหรัฐและทั5วโลกนัน, จะเป็ นอุปสรรคต่อการฟื , นตัวของเศรษฐกิจในช่วงไม่ก5ีเดือนข้างหน้า เว็บไซต์
ของเฟดได้เผยแพร่รา่ งแถลงการณ์ของนายพาวเวลซึ5งเตรียมไว้สาํ หรับการชีแ, จงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวุฒสิ ภาในวันนีซ, ง5ึ นายสตีเวน มนู
ชิน รัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะเข้าร่วมชีแ, จงด้วย โดยร่างแถลงการณ์มีเนือ, หาเกี5ยวกับการดําเนินการของเฟดและรัฐบาลสหรัฐในการเยียวยาประชาชน
และภาคธุรกิจที5ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-HI ร่างแถลงการณ์ดงั กล่าวของนายพาวเวลระบุว่า "เมื5อพูดถึงผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-HI นัน, เรามองว่า แนวโน้มเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างที5ไม่เคยเกิดขึน, มาก่อน และแนวโน้มเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะ
ขึน, อยู่กบั ความสําเร็จในการจัดการกับการแพร่ระบาด" "จํานวนผูต้ ิดเชือ, โควิด-HI ที5เพิ5มขึน, ทัง, ในสหรัฐและต่างประเทศนัน, ถือเป็ นสิ5งที5น่ากังวล และอาจ
เป็ นอุปสรรคต่อการฟื , นตัวของเศรษฐกิจในอีกไม่ก5ีเดือนข้างหน้านี , การฟื , นตัวอย่างเต็มรู ปแบบของเศรษฐกิจยังไม่มีแนวโน้มเกิดขึน, จนกว่าประชาชนจะมี
ความมั5นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นวงกว้าง" นายพาวเวลกล่าว นายพาวเวลยังกล่าวด้วยว่า "แม้มีข่าวเชิงบวกเกี5ยวกับวัคซีนต้านโรคโค
วิด-HI ในระยะกลางนี , แต่ก็ยังมีความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะนี , ซึ5งรวมถึงระยะเวลา การผลิต และการจําหน่ายจ่ายแจก
นอกจากนี , ประสิทธิภาพของวัคซีนของแต่ละบริษัทก็ยงั แตกต่างกันด้วย" นอกจากนี , นายพาวเวลยังได้กล่าวถึงความสําคัญของโครงการเงินกูเ้ พื5อเยียวยา
ผลกระทบของโรคโควิด-HI ซึ5งโครงการดังกล่าวจะหมดอายุในวันที5 GH ธ.ค.นี , "โครงการเหล่านีม, ี ความสําคัญ ในฐานะเครื5องมือที5ช่วยสนับสนุนตลาด
สินเชื5อ และยังช่วยฟื , นฟูการไหลเวียนของสินเชื5อจากบรรดาผูป้ ล่อยกูเ้ อกชนผ่านช่องทางที5ปกติ " นายพาวเวลกล่าว
 (+) ดอลลาร์ล ดแรงบวกบางส่ว นขณะจุด สนใจเปลี2ย นไปที2เ ฟด ดอลลาร์ซง5ึ ถูกกดดัน ลดแรงบวกบางส่วนของช่วงสิน, เดือนในวันนี , ขณะที5นกั ลงทุน
คาดถึงการผ่อนคลายทางการเงินมากขึน, จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการฟื , นตัวในที5อ5ืนๆ ปอนด์ปรับขึน, ขณะที5เทรดเดอร์ยึดมั5นต่อความหวัง
ข้อตกลงการค้าเบร็กซิทก่อนสิน, ปี ขณะที5มีคาดการณ์เพิ5มขึน, ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจดําเนินการสนับสนุนเศรษฐกิจตลอดฤดูหนาวก่อนที5วคั ซีน
จะสามารถทําให้สถานการณ์โรคระบาดดีขนึ , "มีทศั นะโดยทั5วไปว่า จะมีบางอย่างในการประชุมเดือนธ.ค. เมื5อพิจารณาว่าไม่มีความคืบหน้าด้านการคลัง
ที5แท้จริงในช่วง d-G เดือนที5ผ่านมา" นักวิเคราะห์กล่าว เฟดจะประชุมเพื5อกําหนดนโยบายในวันที5 He และ Hf ธ.ค. แม้ว่าก่อนหน้านัน, นายเจอโรม พาว
เวลล์ ประธานเฟดจะแถลงต่อสภาคองเกรส และคํากล่าวของเขาจะได้รบั การจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื5อดูส5ิงบ่งชีใ, ดๆเกี5ยวกับความเคลื5อนไหวต่อไป
เจ้าหน้าที5กาํ หนดนโยบายจะประชุมกัน ในขณะที5เจ้าหน้าที5พิจารณาการอนุมัติวคั ซีนที5มีประสิทธิภาพ d ชนิด ซึ5งพัฒนาโดย Pfizer และ Moderna แต่
ยอดผูต้ ิดโควิด-HI ที5พุ่งขึน, ยับยัง, การฟื , นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ในคํากล่าวที5เตรียมไว้สาํ หรับการเปิ ดเผยเมื5อวานนี , นายพาวเวลล์กล่าวว่า อีกไม่ก5ีเดือน
ข้างหน้าจะเป็ นช่วงที5 "ท้าทาย" และเป็ นการยากที5จะประเมินสิ5งบ่งชีท, างเศรษฐกิจจากความคืบหน้าด้านวัคซีน
 (-) บิต คอยน์ท ะยานเล็งระดับ IJ,JJJ ดอลลาร์เ ป็ นบททดสอบสําคัญ การฟื , นตัวของบิตคอยน์จากภาวะยํ5าแย่เมื5อสัปดาห์ท5ีแล้ว กระตุน้ คาดการณ์
ที5วา่ บิตคอยน์จะสามารถทะลุ di,iii ดอลลาร์เป็ นครัง, แรก บิตคอยน์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที5 HI,jek.iG ดอลลาร์ของเมื5อวานนี , หลังจากที5ดีดตัว
ขึน, He% นับตัง, แต่การร่วงลงในวันเดียวที5รุนแรงที5สุดครัง, หนึ5งในปี นีใ, นวันที5 df พ.ย. "เราอาจจะทะลุ di,iii ดอลลาร์ในสัปดาห์นี , เป้าหมายจะอยู่ท5ีราว
20,000-25,iii ดอลลาร์" นายวิเจย์ ไอย์ยาร์ หัวหน้าฝ่ ายการพัฒนาธุรกิจของ Luno ซึง5 เป็ นตลาดคริปโตในสิงคโปร์ แต่หลังจากนัน, เขาคาดถึงการดิ5งลง
Gi% เนื5องจากบิตคอยน์มีแนวโน้ม "ดึงดูดทุกคนและต่อจากนัน, จะมีการเทขาย" เขากล่าว

ทีม2 า : อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน
เวลา ประเทศ
รายการ
ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อ น
วันจันทร์ท5ี 30 พ.ย. 08.00น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
52.1**
51.4
08.00น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
56.4**
56.2
ทัง, วัน ทัง, หมด
OPEC Meetings
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.
59.4
61.1
22.00น. สหรัฐฯ
ยอดทําสัญญาขายบ้านที5รอปิ ดการขายเดือนต.ค.
1.1%
-2.2%
วันอังคารที5 1 ธ.ค. 08.45น.
จีน
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin
54.9**
53.6
15.55น. เยอรมนี
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.8**
57.9
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
53.8**
53.6
16.30น. อังกฤษ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
55.6**
55.2
21.45น. สหรัฐฯ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการผลิตขัน, สุดท้าย
56.7
56.7
22.00น. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
22.00น. สหรัฐฯ
ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
57.9
59.3
22.00น. สหรัฐฯ
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.
0.8%
0.3%
วันพุธที5 2 ธ.ค. 17.00น. ยุโรป
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.
0.4%
0.3%
20.15น. สหรัฐฯ
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP
500K
365K
22.00น. สหรัฐฯ
Fed Chair Powell Testifies
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รายงานสรุ ปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book
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46.2
46.2
16.00น. ยุโรป
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
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16.30น. อังกฤษ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.
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จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
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21.45น. สหรัฐฯ ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ, (PMI) ภาคการบริการขัน, สุดท้าย
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ISM เปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.
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รายได้เฉลี5ยต่อชั5วโมง
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ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.
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อัตราการว่างงานเดือนพ.ย.
ดุลการค้าเดือนต.ค.
ยอดสั5งซือ, ภาคโรงงานเดือนต.ค.
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ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที5มีการประกาศออกมา

*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที5 20 พฤศจิกายน 2563 ซึง5 อาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลังได้

