
  

                        อ าจจับ ต าแ น วต้าน โซ น บ ร ิเวณ 1,847 ด อ ลล าร ์ต่อ
อ อ น ซ ์ ห าก ยืน ไม่ได้อ าจเห ็น ก าร ย่อ ตัวลงมาสร้างฐาน  โด ยห าก ใน
ร ะห ว่างวัน ร าคาสาม าร ถยืน เห นือ แ น วร ับ  1,829-1,815 ดอ ลลาร ์ต่อ
ออนซ ไ์ด้ จะเห ็นการดีดตัวกลับ  หากยืน เหนือแนวร ับแรกได้ราคาจะ
ยังคงเคลื.อนไหวในทศิทางปรับตัวข ึ4นในช่วงสั4น 

03 ธ ันวาคม 2563 

สรุป  นายอีรคิ การเ์ซตต ินายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิส ของสหรฐั ประกาศล็อคดาวนท์ั วเมืองลอสแองเจลิส เป็นเมืองที มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสหรฐั 
และไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดหนกัที สุด ทั,งนี , มีคาํสั งใหป้ระชาชนทั,งหมดของเมือง เก็บตวัอยู่แต่ในบา้น และธุรกิจที ตอ้งใชพ้นกังานทาํงานที สาํนกังานตอ้ง
ระงบัการดาํเนินการ โดยเขาระบุวา่ ลอสแองเจลิสมาถงึ "จุดพลิกผนัที สรา้งความเสียหาย" และการตดัสินใจของเขาเป็นสิ งจาํเป็นเพื อปกปอ้งชีวติของประชาชน
ในเมืองดงักล่าว ซึ งสรา้งความกงัวลว่าเศรษฐกิจสหรฐัอาจกลบัเขา้สู่ภาวะชะลอตวัอีกครั,ง ขณะที มหาวทิยาลยัจอหน์ ฮอปกินส ์รายงานวา่ จาํนวนยอดผูต้ดิเชื ,อ
โควิด-19 รายใหม่ตอ่วนัในสหรฐัจาํนวน 195,121 ราย ซึ งเป็นสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ยอดผูเ้สียชีวติสะสมในสหรฐัเพิ มขึ ,นเป็น 273,835 ราย ซึ งกระตุน้แรง
ซื ,อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย โดยวายแอลจีแนะนาํว่าสาํหรบัผูที้ รอซื ,อทองคาํยังคงรอจงัหวะเขา้ซื ,อเมื อราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,829-
1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยขายทาํกาํไรเมื อราคาดีดตวัขึ ,นไปบริเวณแนวตา้น 1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ งบริเวณดงักล่าวเป็นแนวตา้นสาํคญั หากราคาไม่
สามารถผ่านไปไดน่้าจะเหน็การอ่อนตวัลงของราคาทองคาํ แตห่ากผ่านไดส้ามารถถือสถานะซื ,อตอ่ 
 
 
ตารางท ี. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

3/12/2563 16:05 น. 
กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,830.50 1,840.20 9.70 0.53 

Spot Silver ($) 24.09 24.10 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 30.20 30.21 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,300 150.00 0.57 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 47.96 48.46 0.50 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 91.02 90.94 0.08 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.2111 1.2123 0.00 0.10 

  ท ี.มา : Aspen 

ท ี.มา : Aspen 

 

 1,829  1,815  1,798 

 1,847  1,864  1,878 

 



 

 

 (+)  ยอดตายโควิดในสหรัฐวันเดียวพ ุง่กว่า F,GHH ราย สูงสุดนับตั4งแต่เดือนเม.ย. มหาวิทยาลยัจอหน์ ฮอปกินสร์ายงานว่า ในช่วง CD ชั วโมง
ที ผ่านมา มีผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-EF ในสหรฐัจาํนวน C,GEH ราย ซึ งเป็นการเพิ มขึ ,นรายวนัสงูที สดุนบัตั,งแต่เดือนเม.ย.ปีนี , ส่งผลใหย้อดผูเ้สียชีวิต
สะสมในสหรัฐเพิ มขึ ,นเป็น CGH,EJE ราย ขณะเดียวกันพบผู้ติดเชื ,อโควิด-EF รายใหม่ในสหรัฐจาํนวน EFK,ECE ราย ซึ งเป็นสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยขอ้มลูล่าสุดนี ,ส่งผลใหส้หรฐัยังคงเป็นประเทศที มีผูติ้ดเชื ,อและผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-EF สูงที สุดในโลก ขอ้มูลจาก Covid 
Tracking Project ระบวุ่า จาํนวนผูป่้วยที ยงัคงรกัษาตัวในโรงพยาบาลมีจาํนวนมากถึง E\\,CC] ราย ซึ งสูงกว่าระดบั E\\,\\\ รายเป็นครั,งแรก
นบัตั,งแต่เกิดการแพร่ระบาด นายโรเบิรต์ เรดฟิลด ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) กล่าวว่า "ในช่วงเดือนธ.ค.ปีนี , และ
เดือนม.ค.-ก.พ.ปีหนา้ ถือเป็นช่วงเวลาที น่าเป็นห่วงที สดุในประวติัศาสตรด์า้นสาธารณสขุของสหรฐั" 

 (+)  นายกเทศมนตรีลอสแองเจลิสประกาศล็อคดาวนท์ ั.วเมืองหลังยอดผู้ตดิโควิด-LM พ ุง่ นายอีรคิ การเ์ซตติ นายกเทศมนตรนีครลอสแองเจ
ลิสสั งใหป้ระชาชนทั,งหมดของเมืองดงักล่าวเก็บตวัอยู่แต่ในบา้นจากการทะยานขึ ,นของยอดผูติ้ดเชื ,อโควิด-EF โดยระบวุ่า ลอสแองเจลิสมาถึง "จดุ
พลิกผนัที สรา้งความเสียหาย" เขากล่าวว่า "ขณะนี,เมืองของเราเขา้ใกลจ้ดุหกัเหที สรา้งความเสียหาย ซึ งหากพน้จดุนี ,ไป จาํนวนผูป่้วยที รกัษาตวัใน
โรงพยาบาลจะเริ มลน้ระบบโรงพยาบาลของเรา ซึ งจะนาํไปสู่ความเสี ยงของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตโดยไม่จาํเป็น" เขาอธิบายว่า การตดัสินใจ
ของเขาเป็นสิ งจาํเป็นเพื อปกป้องชีวิตของประชาชนในเมืองดงักล่าว ซึ งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั C ของอเมรกิา ซึ งอยู่ในกลุ่มเมืองที ไดร้บัผลกระทบ
จากโรคระบาดหนกัที สดุ นอกจากนั,น ธุรกิจที ตอ้งใชพ้นกังานทาํงานที สาํนกังานตอ้งระงบัการดาํเนินการ 

 (+) ห ุน้จนีร ่วงขณะสภาผูแ้ทนฯสหรัฐผา่นร ่างกม.ถอนการจดทะเบยีนบร ิษัทจนี  หุน้จีนปรบัลงในวนันี , หลงัจากที สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัผ่าน
รา่งกฎหมายที ขู่ถอนการจดทะเบียนของบริษัทจีนจากตลาดหุน้สหรฐั ซึ งเป็นการดาํเนินการที อาจจะเพิ มความตงึเครยีดต่อไประหว่างสหรฐัและจีน 
ดัชนีเซี ยงไฮค้อมโพสิตของจีนปิดที  H,DDC.ED ลบ G.CD จุดหรือ -\.CE%  ดัชนีหุน้บลูชิพ CSIH\\ ปิดที  K,\KG.\] ลบ E\.\J จุดหรือ -\.C\% 
มาตรการจดุยืนที แข็งกรา้วขึ ,นต่อพฤติกรรมของธุรกิจและการคา้ของจีน โดยทั วไปแลว้ผ่านสภาคองเกรสสหรฐัดว้ยคะแนนเสียงที ลน้หลาม โดยทั,ง
พรรคเดโมแครตและรพีบัลิกนัสะทอ้นถงึจดุยืนที แข็งกรา้วของปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ต่อจีน ซึ งยิ งแข็งกรา้วมากขึ ,นในปีนี , ขณะที ปธน.ทรมัป์ตาํหนิจีนใน
เรื องโควิด-สหรฐัที สรา้งความเสียหายต่อสหรฐั 

 (+) "ไบเดน" วอนชาวมะกัน เลี.ยงเดินทางช่วงคร ิสตม์าส หวั.นยอดตายโควิดเพ ิ.มอ ีก F.Q แ สน นายโจ ไบเดน ว่าที ประธานาธิบดีสหรฐั 
เรยีกรอ้งใหช้าวอเมริกนัหลีกเลี ยงการเดินทางในช่วงเทศกาลที กาํลงัจะมาถึงนี , หลงัจาํนวนผูติ้ดเชื ,อโควิด-EF เพิ มขึ ,นอย่างต่อเนื องทั วสหรฐั "คณุไม่
ควรเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี, แม้จะอยากทาํมากแค่ไหนก็ตาม" นายไบเดนกล่าวระหว่างประชุมทางออนไลน์ร่วมกับกลุ่มแรงงานและ
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กซึ งไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-EF ที เมืองวิลมิงตนั รฐัเดลาแวร ์ถอ้ยแถลงของนายไบเดนเกิดขึ ,นหลงัผ่านช่วง
เทศกาลวนัขอบคุณพระเจา้ไปแลว้หลายวนั โดยในช่วงเวลาดงักล่าวชาวอเมริกันจาํนวนมากพากันเดินทางพกัผ่อน ขณะที บางส่วนออกเดินทาง
ก่อนวันคริสตม์าส H สปัดาห ์นายไบเดนกล่าวว่า ช่วงเทศกาลคริสตม์าสจะเป็นช่วงเวลาที รบัมือไดย้ากกว่าปกติมาก และยงักล่าวดว้ยว่า สหรฐั
อาจจะมีผูเ้สียชีวิตจากโควิด-EF อีกราว CK\,\\\ คนในช่วงเดือนถดัไป เพราะผูค้นไม่ใส่ใจ ทางดา้นนายโรเบิรต์ เรดฟิลด ์ผูอ้าํนวยการศนูยค์วบคมุ
และป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ยังไดอ้อกมาเตือนว่า "ในช่วงเดือนธ.ค.ปีนี , และเดือนม.ค.-ก.พ.ปีหนา้ ถือเป็นช่วงเวลาที น่าเป็นห่วงที สุดใน
ประวติัศาสตรด์า้นสาธารณสขุของสหรฐั" มหาวิทยาลยัจอหน์ ฮอปกินสร์ายงานว่า ในช่วง CD ชั วโมงที ผ่านมา มีผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-EF ในสหรฐั
จาํนวน C,GEH ราย ซึ งเป็นการเพิ มขึ ,นรายวันสูงที สุดนับตั,งแต่เดือนเม.ย.ปีนี , ส่งผลใหย้อดผูเ้สียชีวิตสะสมในสหรัฐเพิ มขึ ,นเป็น CGH,EJE ราย 
ขณะเดียวกนัพบผูติ้ดเชื ,อโควิด-EF รายใหม่ในสหรฐัจาํนวน EFK,ECE ราย ซึ งเป็นสถิติสงูสดุเป็นประวติัการณ ์โดยขอ้มลูล่าสดุนี ,ส่งผลใหส้หรฐัยงัคง
เป็นประเทศที มีผูติ้ดเชื ,อและผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-EF สงูที สดุในโลก ขอ้มลูจาก Covid Tracking Project ระบวุ่า จาํนวนผูป่้วยที ยงัคงรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลสหรฐัมีจาํนวนมากถงึ E\\,CC] ราย ซึ งสงูกว่าระดบั E\\,\\\ รายเป็นครั,งแรกนบัตั,งแต่เกิดการแพรร่ะบาด 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั4งก่อน 

วนัจนัทรที์  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 ยอดทาํสญัญาขายบา้นที รอปิดการขายเดือนต.ค.   1.1% -2.2% 

วนัองัคารที  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 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.5** 59.3 

 22.00น. สหรฐัฯ คา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนต.ค.   1.3%** 0.3% 

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

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   307K** 365K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ,ามนัดบิรายสปัดาห ์   -0.7M** -0.8M 

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

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   57.8** 56.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   46.0** 46.2 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ย.   41.7** 41.3 

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

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   775K 778K 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   55.9 56.6 

วนัศกุรที์  4 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี ยตอ่ชั วโมง   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 ยอดสั งซื ,อภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที มีการประกาศออกมา 
*ที มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที  20 พฤศจิกายน 2563  ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


