
  

                        ร าค าท อ งคําไม่ส าม าร ถ ก ลับ ข ึ�น ไป ยืน เห นื อ โซ น 
1,800-1,805 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ อาจเห ็นแรงขายท ําก ําไรออกมา ใน
ระหว่างวันให้จับตาแนวร ับ 1,765 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาย่อตัวไม่
หลุดแนวดังกล่าว มีโอกาสเห ็นการดีดตัวข ึ�นทดสอบแนวต้านอ ีกคร ั�ง 
แต่หากราคาหลุด ประเมินแนวร ับถัดไปท ี2 1,755 ดอลลารต์่อออนซ  ์

 

01 ธันวาคม 2563 

สรุป เว็บไซตข์องธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดเ้ผยแพรร่่างแถลงการณข์องนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)เตรียมสาํหรบัการชี,แจงต่อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจาํวฒุิสภา ร่วมกบั นายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัของสหรฐั ในวนัคืนวนัองัคารนี, ร่างแถลงการณ ์บ่งชี ,ว่า เฟดพยายามหา
ลู่ทางที5จะพยุงเศรษฐกิจซึ5งไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ขณะที5จาํนวนผูต้ิดเชื ,อไวรสัโควิด-19 ที5เพิ5มขึ ,นทั,งในสหรฐัและทั5วโลก
นั,น จะเป็นอปุสรรคตอ่การฟื,นตวัของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี5เดือนขา้งหนา้ นอกจากนี, ไดมี้กล่าวถงึความสาํคญัของโครงการเงินกูเ้พื5อเยียวยาผลกระทบของโรคโค
วดิ-19 ที5จะหมดอายใุนวนัที5 31 ธ.ค.นี, ขอ้มลูดงักล่าว สรา้งความหวงัวา่เฟดอาจจะส่งสญัญาณชี,นาํแบบใหม่สาํหรบัการซื ,อสินทรพัยใ์นเร็วๆ นี, ประเดน็ดงักล่าว
สรา้งแรงซื ,อเขา้พยุงราคาทองคาํไว ้ อย่างไรก็ตาม ราคาจะเคลื5อนไหวไปตามกระแสข่าวที5เกิดขึ ,น  ทั,งนี , ในระยะสั,นหากราคาทองคาํปรบัตวัขึ ,นในระดบัจาํกัด
ยงัคงตอ้งระมัดระวงัแรงขายออกมา ซึ5งนักลงทุนอาจแบ่งทองคาํออกขายบริเวณแนวตา้น 1,800-1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่สามารถยืนไดอ้ย่าง
แข็งแกร่ง ยงัมีโอกาสที5ราคาทองคาํจะอ่อนตวัลงเพื5อสรา้งฐาน ซึ5งนกัลงทนุสามารถรอเขา้ซื ,อคืนเมื5อราคามีการย่อตวั โดยประเมินแนวรบับริเวณ 1,765-1,755 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
ตารางท ี2 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

1/12/2563 16:43 น. 
กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,776.70 1,794.34 17.64 0.99 

Spot Silver ($) 22.62 23.14 0.52 2.30 

เงนิบาท (฿/$) 30.28 30.24 0.04 0.13 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,500 25,700 200.00 0.78 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 47.64 48.00 0.36 0.76 

ดชันดีอลลาร ์ 91.99 91.69 0.30 0.33 

เงนิยโูร (€/$) 1.1929 1.1974 0.00 0.38 

  ท ี2มา : Aspen 

ท ี2มา : Aspen 

 

 1,765  1,775  1,740 

 1,805  1,813  1,821 

 



 

 

 (+) เฟดเผยเตร ียมขยายโครงการสภาพคล่องฉุกเฉ ิน  E โครงการถึง FG มี.ค.IJIG เมื5อวานนี,ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า เฟดจะขยาย
โครงการสภาพคล่องฉกุเฉินสาํหรบัตลาดตราสารเชิงพาณิชยแ์ละตลาดการเงินที5สาํคญัอื5นๆถงึวนัที5 GH มี.ค. ซึ5งเป็นการดาํเนินการเพื5อช่วยตลาดการเงิน
วางแผนในช่วงต้นปีหน้าขณะที5เศรษฐกิจฟื, นตัวจากการระบาดของโควิด-HI  โครงการดังกล่าว ซึ5งรวมถึง Commercial Paper Liquidity Facility, 
Primary Dealer Credit Facility, Money Market Mutual Fund Liquidity Facility และ Paycheck Protection Program Liquidity Facility ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นส่วนสาํคญัของความพยายามของเฟดในฤดูใบไมผ้ลิที5ผ่านมาในการป้องกนัภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการจุดชนวนวิกฤตการณ์ทาง
การเงินเช่นกนั 

 (+) "พาวเวล"  เตือนโควิดพุ่งอาจขวางเศรษฐกิจฟื� นตัว วอนต่ออายุโครงการเงินกู้  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
เปิดเผยวา่ จาํนวนผูต้ดิเชื ,อไวรสัโควดิ-HI ที5เพิ5มขึ ,นทั,งในสหรฐัและทั5วโลกนั,น จะเป็นอปุสรรคตอ่การฟื,นตวัของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี5เดือนขา้งหนา้ เวบ็ไซต์
ของเฟดไดเ้ผยแพรร่า่งแถลงการณข์องนายพาวเวลซึ5งเตรียมไวส้าํหรบัการชี,แจงตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจาํวฒุสิภาในวนันี,ซึ5งนายสตีเวน มนู
ชิน รฐัมนตรีคลังของสหรฐัจะเขา้ร่วมชี,แจงดว้ย โดยร่างแถลงการณ์มีเนื ,อหาเกี5ยวกบัการดาํเนินการของเฟดและรฐับาลสหรฐัในการเยียวยาประชาชน 
และภาคธุรกิจที5ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-HI รา่งแถลงการณด์งักล่าวของนายพาวเวลระบุว่า "เมื5อพูดถึงผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-HI นั,น เรามองวา่ แนวโนม้เศรษฐกิจกาํลงัเผชิญกบัความไม่แน่นอนอย่างที5ไม่เคยเกิดขึ ,นมาก่อน และแนวโนม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่จะ
ขึ ,นอยู่กบัความสาํเรจ็ในการจดัการกบัการแพรร่ะบาด" "จาํนวนผูต้ิดเชื ,อโควิด-HI ที5เพิ5มขึ ,นทั,งในสหรฐัและต่างประเทศนั,น ถือเป็นสิ5งที5น่ากงัวล และอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการฟื,นตวัของเศรษฐกิจในอีกไม่กี5เดือนขา้งหนา้นี, การฟื,นตวัอย่างเต็มรูปแบบของเศรษฐกิจยงัไม่มีแนวโนม้เกิดขึ ,น จนกวา่ประชาชนจะมี
ความมั5นใจในการเขา้รว่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง" นายพาวเวลกล่าว  นายพาวเวลยงักล่าวดว้ยวา่ "แมมี้ข่าวเชิงบวกเกี5ยวกบัวคัซีนตา้นโรคโค
วิด-HI ในระยะกลางนี, แต่ก็ยังมีความทา้ทายและความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสาํคญัในขณะนี, ซึ5งรวมถึงระยะเวลา การผลิต และการจาํหน่ายจ่ายแจก 
นอกจากนี, ประสิทธิภาพของวคัซีนของแตล่ะบริษัทก็ยงัแตกตา่งกนัดว้ย" นอกจากนี, นายพาวเวลยงัไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของโครงการเงินกูเ้พื5อเยียวยา
ผลกระทบของโรคโควิด-HI ซึ5งโครงการดงักล่าวจะหมดอายุในวนัที5 GH ธ.ค.นี, "โครงการเหล่านี,มีความสาํคญัในฐานะเครื5องมือที5ช่วยสนับสนุนตลาด
สินเชื5อ และยงัช่วยฟื,นฟกูารไหลเวียนของสินเชื5อจากบรรดาผูป้ล่อยกูเ้อกชนผ่านช่องทางที5ปกต ิ" นายพาวเวลกล่าว 

 (+)  ดอลลารล์ดแรงบวกบางส่วนขณะจุดสนใจเปลี2ยนไปท ี2เฟด ดอลลารซ์ึ5งถูกกดดนั ลดแรงบวกบางส่วนของช่วงสิ ,นเดือนในวนันี, ขณะที5นกัลงทนุ
คาดถึงการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ ,นจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และการฟื,นตวัในที5อื5นๆ  ปอนดป์รบัขึ ,น ขณะที5เทรดเดอรย์ึดมั5นต่อความหวงั
ขอ้ตกลงการคา้เบรก็ซทิก่อนสิ ,นปี  ขณะที5มีคาดการณเ์พิ5มขึ ,นวา่ ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจดาํเนินการสนบัสนนุเศรษฐกิจตลอดฤดหูนาวก่อนที5วคัซีน
จะสามารถทาํใหส้ถานการณโ์รคระบาดดีขึ ,น   "มีทศันะโดยทั5วไปวา่ จะมีบางอย่างในการประชมุเดือนธ.ค. เมื5อพิจารณาว่าไม่มีความคืบหนา้ดา้นการคลงั
ที5แทจ้ริงในช่วง d-G เดือนที5ผ่านมา" นกัวิเคราะหก์ล่าว  เฟดจะประชุมเพื5อกาํหนดนโยบายในวนัที5 He และ Hf ธ.ค. แมว้่าก่อนหนา้นั,น นายเจอโรม พาว
เวลล ์ประธานเฟดจะแถลงต่อสภาคองเกรส และคาํกล่าวของเขาจะไดร้บัการจับตามองอย่างใกลชิ้ดเพื5อดูสิ5งบ่งชี ,ใดๆเกี5ยวกับความเคลื5อนไหวต่อไป  
เจา้หนา้ที5กาํหนดนโยบายจะประชุมกัน ในขณะที5เจา้หนา้ที5พิจารณาการอนมุัติวคัซีนที5มีประสิทธิภาพ d ชนิด ซึ5งพัฒนาโดย Pfizer และ Moderna แต่
ยอดผูต้ิดโควิด-HI ที5พุ่งขึ ,นยบัยั,งการฟื,นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั  ในคาํกล่าวที5เตรียมไวส้าํหรบัการเปิดเผยเมื5อวานนี, นายพาวเวลลก์ล่าวว่า อีกไม่กี5เดือน
ขา้งหนา้จะเป็นช่วงที5 "ทา้ทาย" และเป็นการยากที5จะประเมินสิ5งบง่ชี ,ทางเศรษฐกิจจากความคืบหนา้ดา้นวคัซีน 

 (-) บิตคอยนท์ะยานเล็งระดับ IJ,JJJ ดอลลารเ์ป็นบททดสอบสาํคัญ การฟื,นตวัของบติคอยนจ์ากภาวะยํ5าแย่เมื5อสปัดาหที์5แลว้ กระตุน้คาดการณ์
ที5วา่ บิตคอยนจ์ะสามารถทะล ุdi,iii ดอลลารเ์ป็นครั,งแรก บติคอยนอ์ยู่ใกลร้ะดบัสูงสดุตลอดกาลที5 HI,jek.iG ดอลลารข์องเมื5อวานนี, หลงัจากที5ดีดตวั
ขึ ,น He% นบัตั,งแต่การรว่งลงในวนัเดียวที5รุนแรงที5สุดครั,งหนึ5งในปีนี,ในวนัที5 df พ.ย.  "เราอาจจะทะลุ di,iii ดอลลารใ์นสปัดาหนี์, เป้าหมายจะอยู่ที5ราว 
20,000-25,iii ดอลลาร"์ นายวิเจย ์ไอยย์าร ์หวัหนา้ฝ่ายการพฒันาธุรกิจของ Luno ซึ5งเป็นตลาดครปิโตในสิงคโปร ์แต่หลงัจากนั,น เขาคาดถึงการดิ5งลง 
Gi% เนื5องจากบติคอยนมี์แนวโนม้ "ดงึดดูทกุคนและตอ่จากนั,นจะมีการเทขาย" เขากล่าว 
 

ท ี2มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์5 30 พ.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   52.1** 51.4 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   56.4** 56.2 

 ทั,งวนั ทั,งหมด OPEC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   59.4 61.1 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที5รอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

วนัองัคารที5 1 ธ.ค. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   54.9** 53.6 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.8** 57.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.8** 53.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.6** 55.2 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการผลิตขั,นสดุทา้ย   56.7 56.7 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9 59.3 

 22.00น. สหรฐัฯ คา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนต.ค.   0.8% 0.3% 

วนัพธุที5 2 ธ.ค. 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.4% 0.3% 

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   500K 365K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีที5 3 ธ.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   56.5 56.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.2 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   41.3 41.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   45.8 45.8 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   770K 778K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารขั,นสดุทา้ย   57.5 57.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   56.0 56.6 

วนัศกุรที์5 4 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี5ยตอ่ชั5วโมง   0.1% 0.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   500K 638K 

 20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ย.   6.8% 6.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนต.ค.   -64.7B -63.9B 

 
22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั5งซื ,อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที5มีการประกาศออกมา 
*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที5 20 พฤศจิกายน 2563  ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


