
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,821 1,805 1,789 

1,847 1,863 1,876 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลงถึง  34.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะพยายามทรงตวัรักษาระดบัเหนือ 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อยา่งต่อเนื�อง  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคํา

ดิ�งลงแรงในทนัทีที�ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า  ดชันี PMI ภาคการผลิตเบื �องต้นของสหรัฐ “เพิ�มขึ �นเกินคาด” สู่ระดบั  56.7 ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 74 

เดือน   ส่วนดชันี PMI ภาคบริการเบื �องต้น “เพิ�มขึ �นเกินคาดเช่นกนั”  สู่ระดบั  57.7 ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 68 เดือน ปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ดัชนีดอลลาร์ฟื�นตัวจากระดับตํ�าสุดในระหว่างวัน

บริเวณ 92.016  สู่ระดับ 92.51 จนเป็นปัจจัยหลักที�กดดันราคาทองคํา  นอกจากนี �  ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยงัได้รับแรงกดดันเพิ�ม  จากความคืบหน้าเชิงบวกเกี�ยวกับวัคซีนต้าน 

COVID-19  หลงัจากแอสตร้าเซนเนก้าเปิดเผยวานนี �ว่า วคัซีนซึ�งทางบริษัทพฒันาร่วมกบัม.อ็อกซ์ฟอร์ด  “มีประสิทธิภาพ 90% ในการป้องกนัไวรัส COVID-19”  แรงขายที�เกิดจากปัจจัยที�กล่าว

มากดดนัให้ราคาร่วงลงแรงจนหลดุแนวรับสําคญั  ซึ�งกระตุ้นแรงขายทางเทคนิคทั �งSell stop และ Stop loss เพิ�มเติม  จึงเป็นเหตผุลที�ทําให้ราคาทองคําดิ�งลงถึง 46  ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบั

สงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,8761.16  ดอลลาร์ต่อออนซ์  สู่ระดบั 1,830.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ�งเป็นระดับตํ�าสุดใรรอบ 4 เดือน หรือ นับตั �งแต่วันที� 21 ก.ค. ด้านกองทุน SPDR ถือครองทอง

ลดลง -7.00 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS, ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก CB และดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1876.16 1830.10 1870.62 1835.90 -34.46 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1867.23 24.19 44.26 

MA 50 Days 1895.17 24.31 42.15 

MA 200 Days 1796.95 20.44 39.63 

RSI 9 Days 29.05 34.01 71.93 

RSI 14 Days 35.16 40.03 65.25 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,213.17 -7.00 

ishare 17,113.63 -321.03 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9775 -0.7798 0.8587 

10 วนั 0.9494 -0.7298 0.1749 

20 วนั 0.7388 -0.5414 0.0610 

50 วนั 0.8295 -0.4041 0.3474 

100 วนั 0.8783 0.1589 0.7348 

200 วนั 0.9353 0.3996 0.8859 

 

 

24 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น เปิดสถานะ
ขายในบริเวณ 1,840-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุน
หากยืน 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์) พิจารณาซื อคืนเพื2อทํา
กําไรช่วงสั นหากไม่หลุดแนวรับ 1,821-1,805 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์   

 

ราคาทองคําวนันี �ยงัไมห่ยดุการสร้างระดบัตํ�าสดุใหมจ่ากวนัก่อนหน้า แตก่ารออ่นตวัลงค่อนข้างจํากัดแสดงถึงแรงเข้าซื �อ
ในระยะสั �นเพิ�มขึ �น ทั �งนี � ทําให้ประเมินแนวต้านระยะสั �นนั �นอยู่ในบริเวณ 1,840-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่
ผ่านราคายงัคงมีโอกาสที�ออ่นตวัลงจะทดสอบแนวรับบริเวณ 1,821-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) นายกฯอังกฤษเตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทั2 วประเทศ 2 ธ.ค.  นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวในวนันี � รัฐบาลจะ

ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทั�วประเทศในวนัที� 2 ธ.ค. โดยจะกลับมาใช้ระบบควบคุมการแพร่ระบาดที�มีความเข้มงวดในหลายระดบัสําหรับ

ภูมิภาคที�มีความรุนแรงในการแพร่ระบาดแตกต่างกนั  นายจอห์นสนัระบุว่า องักฤษจะกลบัมาใช้ระบบ tier สําหรับควบคุมการแพร่ระบาดในภูมิภาค

ตา่งๆ โดยขึ �นอยู่กบัจํานวนผู้ตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19 หลงัจากมีการใช้คําสั�งล็อกดาวน์ทั�วประเทศเป็นรอบที� 2 ตั �งแตต้่นเดือนพ.ย. 

• (-) ยูโรอ่อนเทียบดอลล์ เหตุโควิดฉุดดัชนี PMI ยูโรโซนหดตัว  สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (23 พ.ย.) หลงัจากไอเอชเอส มาร์กิต รายงานว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื �องต้นของยูโร

โซน หดตวัลงในเดือนพ.ย. อนัเนื�องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อ

เทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.13% สู่ระดบั 92.5138  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1840 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.1857 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3323 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3278 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 

0.7289 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7311 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.49 เยน จากระดบั 103.82 เยน และแข็ง

ค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9122 ฟรังก์ จากระดบั 0.9115 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3079 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3094 ดอลลาร์แคนาดา 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 327.79 จุด รับวัคซีนคืบหน้า,เยลเลนจ่อนั2 งรมว.คลัง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 300 จุดเมื�อคืนนี � (23 พ.ย.) 

ขานรับความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ซึ�งรวมถงึวคัซีนที�พฒันาโดยบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด นอกจากนี � 

ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากรายงานข่าวที�ว่า นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมเสนอชื�อนางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) ให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่  ดัชนีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 29,591.27 จุด เพิ�มขึ �น 327.79 จุด หรือ +1.12% ขณะที�ดัชนี 

S&P500 ปิดที� 3,577.59 จดุ เพิ�มขึ �น 20.05 จดุ หรือ +0.56% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,880.63 จดุ เพิ�มขึ �น 25.66 จดุ หรือ +0.22% 

• (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 5 ปีในเดือนพ.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 

ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื �องต้นของสหรัฐ ดีดตวัสู่ระดบั 57.9 ในเดือนพ.ย. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 68 เดือน 

จากระดบั 56.3 ในเดือนต.ค.  ดัชนี PMI อยู่เหนือระดับ 50 ซึ�งบ่งชี �ว่า ภาคธุรกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว ทั �งภาคการผลิตและบริการ  

นอกจากนี � ดชันี PMI ยงัได้ปัจจยัหนนุจากการดีดตวัขึ �นของคําสั�งซื �อใหม่ ขณะที�การจ้างงานทะยานขึ �นเป็นประวตัิการณ์นบัตั �งแต่ที�มีการรวบรวมข้อมลูใน

ปี 2552 ส่วนความเชื�อมั�นของภาคธุรกิจพุ่งขึ �นจากความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 

• (-) ทรัมป์เริ2มกระบวนการถ่ายโอนอํานาจประธานาธิบดีสหรัฐให้ไบเดนแล้ว  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้มอบหมายให้นางเอมิลี 

เมอร์ฟีย์ ผู้ อํานวยการสํานกับริหารงานบริการทั�วไปของสหรัฐ (General Services Administration - GSA) เริ�มกระบวนการถ่ายโอนอํานาจให้กบัคณะ

บริหารของนายโจ ไบเดน วา่ที�ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แล้ว   

• (+/-) "พาวเวล-มนูชิน"เตรียมแจงคองเกรสมาตรการเยียวยาผลกระทบโควดิ  คณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวฒุิสภาแถลงในวนันี �ว่า นายเจอ

โรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ จะเข้าทําการชี �แจงรายไตรมาสต่อทางคณะกรรมาธิการใน

วนัที� 1 ธ.ค. เกี�ยวกบัการดําเนินการของเฟดและรัฐบาลสหรัฐในการเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที� 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   57.9** 58.2 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   46.2** 49.5 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   53.6** 54.8 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   41.3** 46.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   55.2** 53.7 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   45.8** 51.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   56.7** 53.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   57.7** 56.9 

วนัองัคารที� 24 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั �งสดุท้าย จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   8.2% 8.2% 

 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo   90.5 92.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   - 5.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   98.3 100.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   - 29 

วนัพธุที� 25 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งที� 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   33.1% 33.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   733K 742K 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนต.ค.   0.3% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนต.ค.   1.0% 1.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนต.ค.   - 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.0% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.1% 0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5% 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือน   972K 959K 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM   76.9 77.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.8% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 0.8M 

วนัพฤหสับดีที� 26 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)     

 ทั �งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Thanksgiving Day (วนัขอบคณุพระเจ้า)   - - 

วนัศกุร์ที� 27 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขที�สําคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 20  พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


