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วิเคราะห์ราคาทองคา

เจอแรงขายต่อเนื่อง
ราคาทองคาเปิ ดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,854 – 1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคา
ทองแกว่งลบเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีกรอบการเคลือ่ นไหวประมาณ 20 เหรียญ และช่วงเย็นนีร้ าคาทอง 1,861 เหรียญ ราคาทองเจอแรงขายกดดัน
ต่อเนื่องหลังจากเม็ดเงินไหลเข้าดอลลาร์ ถึงแม้ประเด็นเรือ่ งตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ โควิด – 19 ในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง และมีการปิ ดเมืองอีกครัง้ ใน
บางเมือง แต่ประเด็นเรื่องความคืบหน้าของวัคซีนก็ชว่ ยให้ปัจจัยนีห้ กั ล้างกันได้ในระยะสัน้ โดยปั จจัยหลักที่กดดันราคาทองคือแรงขายที่เริ่มมี
มากขึน้ โดยสังเกตได้จากกองทุน SPDR ที่ปรับลดการถือครองทองคาลงทัง้ สัปดาห์ สอดคล้องกับภาพเทคนิคราคาทองที่แกว่งในกรอบด้านล่าง
1,850 – 1,900 เหรียญ โดยระยะสัน้ เริ่มมาทดสอบบริเวณกรอบแนวรับด้านล่าง ทาให้ตอ้ งติดตามปั จจัยใหม่ๆ ว่าจะเข้ามากดดันราคาทองให้
หลุดกรอบนีห้ รือไม่ โดยในคืนนีต้ ดิ ตามตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐฯ และแรงขายในทองคาว่าจะมีเข้ามาต่อหรือไม่
แนะนา ผูม้ ีซือ้ ตัดขาดทุนหลังราคาทองหลุดบริเวณ 1,873 / 1,865 เหรียญแล้ว ผูม้ ีสถานะขายปิ ดทากาไรบางส่วนและลุน้ ราคาหลุด
กรอบ 1,850 เหรียญ โดยขยับจุด lock profit มาบริเวณ 1,869 / 1,878 เหรียญ ผูไ้ ม่มีสถานะซือ้ ขายในกรอบซึมลง โดยฝั่งขายมีโอกาสลุน้ ทะลุ
กรอบด้านล่างมากขึน้

7 รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จากัด เพือ่ แสดงความคิดเห็นเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือชีน้ าให้ซือ้ ขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนีจ้ ดั ทาด้วย
ความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผจู้ ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่ปรากฏไม่ได้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการนาเอาข้อความ
ในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่วา่ กรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทา เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ พินจิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
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หัวข้อข่าวทีน่ ่าสนใจ
- ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดวันนีป้ รับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับจานวนผูต้ ิดเชื อ้ ไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ ทั่ว
โลก โดยความกังวลดังกล่าวได้บดบังข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนดัชนีฮ่งั เส็งปิ ดวันนีท้ ่ี 26,356.97 จุด ลดลง 187.32
จุด หรือ -0.71%
- ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็ นบริษัทยาใหญ่ท่สี ดุ ของสหรัฐ และ BioNTech ซึ่งเป็ นบริษัทยาของเยอรมนี แถลงในวันนีว้ ่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในขัน้ สุดท้ายบ่งชีว้ ่า วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งทัง้ สองบริษัทพัฒนาร่วมกัน มีประสิทธิภาพ 95% ในการป้องกันไวรัสโค
วิด-19 อย่างไรก็ดี นักลงทุนมีความวิตกกังวลเนื่องจากโรคโควิด-19 ยังคงระบาดหนักทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐ ซึ่งยังคงติด
อันดับ 1 ของโลกทัง้ จานวนผูต้ ิดเชือ้ และผูเ้ สียชีวิต
- นายบิล เดอ บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซิตแี ้ ถลงว่า โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งในนิวยอร์กซิตจี ้ ะปิ ดการเรียนการสอน
และให้เปลี่ยนไปเรียนทางไกลแทน โดยจะเริ่มมีผลตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีท่ี 19 พ.ย.เป็ นต้นไป เพื่อปกป้องชุมชนให้ปลอดภัย
หลังจากจานวนผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ในนิวยอร์กซิตเี ้ พิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และในขณะนีร้ ฐั นิวยอร์กได้กลายเป็ นพืน้ ที่ท่มี ีผเู้ สียชีวิต
จากโควิด-19 สูงสุดในสหรัฐ

ประเด็นทีต่ อ้ งติดตาม:
-

ดัชนีภาคการผลิตเขตฟิ ลาเดเฟี ยของสหรัฐฯ
ตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
ถ้อยคาปราศรัยของประธานธนาคารกลางยุโรป
ดัชนีชีน้ าของสหรัฐฯ และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ

แนวรับ-แนวต้าน
Symbol

Gold

Gold 96.5%

USDTHB

Resistance

1,869 / 1,878

26,900 / 27,000

30.44 / 30.51

Support

1,855 / 1,849

26,700 / 26,600

30.28 / 30.21
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