
  

                           โดยคาดการณ์ว่าระยะสั �นราคามีการเคลื�อนไหวแกว่ง
ตัวในกรอบ หากการย่อตัวลงของราคาทองคํายังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 
1,869-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นแรงซื �อเก็งกําไรกลับเข้ามา 
และทําให้ราคาทองคํามีโอกาสดีดกลับขึ �นไปทดสอบแนวต้าน 1,893-
1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

02 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ผลสํารวจซึ�งจดัทําในหลายสํานกับง่ชี �วา่ นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตมีคะแนน นําปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ในโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั �ง ซึ�งส่งผลบวกต่อ
ราคาทองคํา อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตา ผลการเลือกตั �งของรัฐ Swing State ซึ�งในปีนี �มีคะแนนเสียงรวมกนัราว 125 เสียง จากเสียงทั �งหมด 538 เสียง ซึ�งจะ
เป็นตวัแปรสําคญัของผลการเลือกตั �งสหรัฐ นอกจากนี � การนบัคะแนนบตัรเลือกตั �งทางไปรษณีย์ในการเลือกตั �งสหรัฐครั �งนี � อาจต้องใช้เวลา 2-3 วนัในบางรัฐ 
เพราะบางรัฐของสหรัฐไม่อนุญาตให้นบัคะแนนบตัรเลือกตั �งทางไปรษณีย์จนกว่าจะถึงวนัเลือกตั �ง 3 พ.ย. ท่ามกลางความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั �งสหรัฐ 
แนะนําลงทนุระยะสั �นจากการแกว่งตวั โดยสามารถเข้าซื �อเก็งกําไรระยะสั �น ทั �งนี � ประเมินแนวรับไว้ที� 1,869-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคําไม่
หลดุแนวรับราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ �น อย่างไรแล้วเมื�อราคาขยบัขึ �นให้จบัตาโซนแนวต้านระดบั 1,893-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคําดีดตวั
ขึ �นทดสอบแตย่งัไม่สามารถขึ �นไปยืนได้ โดยนกัลงทนุที�รับความเสี�ยงได้น้อยอาจแบง่ขายทองคําบางส่วนในลกัษณะทยอยทํากําไรออกมาเมื�อราคาขยบัขึ �น 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

2/11/2563 16:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,878.73 1,886.95 8.22  0.44% 

Spot Silver ($) 23.65 23.97 0.32  1.36% 

เงนิบาท (฿/$) 31.12 31.14 0.02  0.07% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,850 100  0.36% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 37.94 36.57 -1.37  -3.61% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 35.72 34.12 -1.60  -4.48% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1651 1.1638 -0.0013  -0.11% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,863  1,847  1,831 

  1,893  1,911  1,934 

 

  



 

 

• (+) อียู-อังกฤษเจรจาเบร็กซทิต่อเนื�องในวันนี �ขณะพยายามบรรลุข้อตกลงการค้า  แหล่งข่าวเปิดเผยเมื�อวานนี �ว่า ผู้ เจรจาเบร็กซิทของสหภาพยุโรป 

(EU) และองักฤษ จะยงัคงเจรจาต่อเนื�องในกรุงบรัสเซลส์ในวนันี �จนถึงราวกลางสปัดาห์ ท่ามกลางสญัญาณที�ว่า ทั �ง 2 ฝ่ายยงัคงพยายามหลีกเลี�ยงความ

ล้มเหลวที�จะสร้างความเสียหายต่อการค้าในเวลาที�เหลือไม่ถึง 9 สัปดาห์  การเจรจาอย่างเข้มข้นและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นความพยายามขั �น

สดุท้ายในการบรรลขุ้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนครั �งใหม่ขณะที�ช่วงเวลาเปลี�ยนผ่านขององักฤษจะสิ �นสดุลงในปลายปีนี �  ถ้าทั �ง 2 ฝ่ายสามารถขจดัความเห็นที�

แตกต่างกนั ข้อตกลงฉบบัใหม่จะครอบคลุมทกุอย่างตั �งแต่การค้าและพลงังานไปจนถึงการคมนาคมและการประมง แต่ถ้าพวกเขาประสบความล้มเหลว 

การค้าภาคสินค้าและบริการทวภิาคีรายปีมลูคา่ประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์จะได้รับความเสียหายจากภาษีและโควต้าตั �งแตว่นัที� 1 ม.ค. 

• (-) ฮั� งเส็งปิดทะยาน 352.59 จุด ขานรับ PMI ภาคการผลิตจีนแข็งแกร่ง  ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี �ปรับตวัเพิ�มขึ �น โดยได้แรงหนนุจากดชันี

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนที�ขยายตวัรวดเร็วสุดในรอบเกือบ 10 ปี ซึ�งเป็นสญัญาณล่าสุดที�บ่งชี �ว่าเศรษฐกิจจีนฟื�นตวัอย่างรวดเร็วจาก

วกิฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  ดชันีฮั�งเส็งปิดวนันี �ที� 24,460.01 จุด เพิ�มขึ �น 352.59 จุด หรือ +1.46%  ผลสํารวจซึ�งมาร์กิตทําร่วมกบัไฉซินระบุว่า 

ดชันี PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ที�ระดบั 53.6 ในเดือนต.ค. เพิ�มขึ �นจากระดบั 53.0 ในเดือนก.ย.  ทั �งนี � ดชันี PMI ที�เคลื�อนไหวเหนือระดบั 50 บ่งชี �ว่าภาค

การผลิตของจีนมีการขยายตวั และนบัเป็นเดือนที� 6 ตดิตอ่กนัที�ดชันี PMI ของจีนอยู่เหนือระดบั 50 

• (+/-) โพลล์ชี �"ไบเดน"มีคะแนนนํา"ทรัมป์"ทั�วประเทศในรัฐสําคัญในโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั �ง  นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนําปธน.

โดนลัด์ ทรัมป์ในการสํารวจที�เปิดเผยเมื�อวานนี � โดยยงัคงมีคะแนนนําทั�วประเทศและในรัฐสมรภมูิ แม้ว่าการแข่งขนัในบางรัฐยงัคงสูสีอย่างมาก  การสํารวจ

ของ New York Times/Siena College แสดงวา่ นายไบเดนนําในรัฐเพนซลิเวเนีย, ฟลอริดา, แอริโซนา และวิสคอนซิน ซึ�งเป็นรัฐสําคญัทั �งหมดที�ปธน.ทรัมป์

มีคะแนนสูสีในปี 2016  การสํารวจของ CNN แสดงว่า นายไบเดนนําในแอริโซนา, มิชิแกน และนอร์ธแคโรไลนา ซึ�งเป็นรัฐที�ปธน.ทรัมป์ชนะเช่นกนัในปี 

2016 โดยในทกุรัฐ นายไบเดนได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้สมคัรที�มีความเข้าใจและสามารถรวมประเทศเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัมากกว่า  การสํารวจของ 

ABC/Washington Post แสดงข่าวดีน้อยกว่าสําหรับนายไบเดน โดยแสดงว่า ปธน.นําหน้าอยู่เล็กน้อยในฟลอริดา ที�ระดบั 50%-48% และนายไบเดนมี

คะแนนนํา 51%-44% ในเพนซลิเวเนีย  

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อย นลท.จับตาเลือกตั �งสหรัฐ  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดดีดตัวขึ �นเล็กน้อยหลังจากที�ปิดลบเมื�อวันศุกร์ โดยนักลงทุน

ระมดัระวงัการซื �อขาย ขณะตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 รวมทั �งการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที�กําลงัจะมีขึ �นในสปัดาห์นี �  ดชันี Stoxx 

Europe 600 แตะที�ระดบั 342.36 จดุ เพิ�มขึ �น 0.60 จดุ หรือ +0.18%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดวนันี �ที� 4,614.95 จุด เพิ�มขึ �น 20.71 จุด, +0.45% 

ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที� 11,602.91 จดุ เพิ�มขึ �น 46.43 จดุ, +0.40% 

• (+/-) ทรัมป์เล็งปลดฟอซีหลังจบเลือกตั �ง เหตุวจิารณ์รับมือโควดิ  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐเผยว่า เขาอาจปลดนายแพทย์แอนโทนี ฟอซี 

ออกจากการเป็นแพทย์ใหญ่ของคณะทํางานเฉพาะกิจด้านการควบคมุโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาว หลงัจากนายแพทย์ฟอซีวิจารณ์การรับมือไวรัสโควิด-

19 ของปธน.ทรัมป์  ปธน.ทรัมป์ได้แก้ต่างให้ตนเองในเรื�องการจัดการกับไวรัสโควิด-19 ระหว่างการหาเสียงที�สนามบิน Opa-Locka ในเมืองไมอามี รัฐ

ฟลอริดา โดยในระหวา่งการหาเสียงดงักล่าว กลุ่มผู้สนบัสนนุทรัมป์พากนัร้องตะโกนขึ �นมาว่า "ไล่ฟอซี" ซึ�งทรัมป์ก็ได้กล่าวว่า" อย่าเพิ�งบอกใคร ผมขอรอให้

เลยเลือกตั �งไปหน่อย"   ทั �งนี � นายแพทย์ฟอซีมีความเหน็ไม่ตรงกบัปธน.ทรัมป์ ซึ�งกล่าวอยู่บอ่ยครั �งวา่การรับมือโควิด-19 ของสหรัฐนั �นเปลี�ยนแปลงไปในทาง

ที�ดีขึ �น ขณะที�ความเป็นจริงนั �นมีผู้ติดเชื �อนบัหมื�นรายในแต่ละวนั  "เราจมอยู่กบัความเจ็บปวดนบัไม่ถ้วน ซึ�งไม่ใช่เรื�องดี" นายแพทย์ฟอซีให้สมัภาษณ์กับ

หนงัสือพิมพ์วอชิงตนั โพสต์ เมื�อสุดสปัดาห์ที�ผ่านมา "สถานการณ์จะเหนือความคาดหมายเมื�อเข้าสู่ฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาว ช่วงที�ผู้คนรวมกนัอยู่แต่ใน

บ้าน จะไม่มีอะไรที�แย่ไปกวา่นี �อีกแล้ว" 

 
ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 2 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการผลิตโดย Caixin เดือนต.ค.   53.6** 53.0 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   58.2** 58.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   54.8** 54.4 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   53.3 53.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.   55.6 55.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย.   1.0% 1.4% 

วนัองัคารที� 3 พ.ย. ทั �งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Culture Day   - - 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ย.   0.8% 0.7% 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.3 55.2 

 ทั �งวนั สหรัฐฯ การเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐ (Presidential Election)   - - 

วนัพธุที� 4 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการบริการโดย Caixin เดือนต.ค.   55.2 54.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   48.9 48.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   46.2 46.2 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   52.3 52.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP   690K 749K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.   57.4 57.8 

วนัพฤหสับดีที� 5 พ.ย. 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   746K 751K 

วนัศกุร์ที� 6 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.   600K 661K 

 
20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.1% 

 
20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนต.ค.   7.7% 7.9% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 30 ตลุาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


