
  

                           โดยคาดการณ์ว่าระยะสั �นราคามีการเคลื�อนไหวแกว่งตัว
ในกรอบทรงตัวในระดับสูง แม้ว่าจะมีแรงขายทาํกําไรสลับออกมา หากการ
ย่อตัวลงของราคาทองคํายังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,885-1,882 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ อาจเหน็แรงซื �อเก็งกาํไรกลับเข้ามา และทาํให้ราคาทองคํามีโอกาสดีด
กลับขึ �นไปทดสอบแนวต้าน 1,903-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

03 พฤศจกิายน 2563 

สรุป การเลือกตั �งสหรัฐเปิดฉากขึ �น โดยรัฐนิวแฮมป์เชียร์ เป็นชาวอเมริกนักลุ่มแรกที$หย่อนบตัรลงคะแนนในวนัเลือกตั �งสหรัฐ อย่างไรก็ตาม การเลือกตั �ง มีความ
ไม่แน่นอน และผลการเลือกตั �งอาจจะออกมาล่าช้า เมื$อมีชาวสหรัฐใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั �งล่วงหน้าแล้วกวา่ 97 ล้านราย ขณะที$ปธน.ทรัมป์ กล่าวอ้างบ่อยครั �ง
วา่ การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์จะนําไปสู่การฉ้อโกงเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ$งหากผลการนบัคะแนนออกมาแบบสูสี หรือไม่มีผู้ ใดชนะแบบขาดลอย 
ซึ$งสถานการณ์ดงักล่าวจะยิ$งทําให้ตลาดเงินตลาดทนุมีความผนัผวนมากขึ �น แม้วา่ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัจะได้รับแรงหนนุ แต่นกัลงทนุก็เข้าถือครอง
ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัเช่นกนั สะท้อนจากดอลลาร์ที$อยู่ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 1 เดือน ซึ$งส่งผลให้เมื$อราคาทองคําปรับตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายทํากําไร
สลบัเข้ามา ทั �งนี � ผลการเลือกตั �งสหรัฐจะเป็นปัจจยัชี �นําทศิทางสินทรัพย์ตา่งๆรวมทั �งราคาทองคํา ดงันั �นนกัลงทนุควรเพิ$มความระมดัระวงัในการลงทนุหรือ การ
เข้าซื �อควรรอราคาอ่อนตวัลงจงึคอ่ยเข้าซื �อเพื$อทํากําไรระยะสั �น โดยประเมินแนวรับที$ 1,885-1,882 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ หากยืนได้อาจเกิดการขยบัขึ �นของราคา
ในลกัษณะดีดตวัขึ �นระยะสั �น โดยประเมินแนวต้านที$ 1,903-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาอาจมีความผนัผวนเพิ$มขึ �น จากผลการเลือกตั �งสหรัฐในวนัที$ 4 
พ.ย. นี � 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

3/11/2563 15:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,893.40 1,895.30 1.90  0.10% 

Spot Silver ($) 24.09 24.13 0.05  0.20% 

เงนิบาท (฿/$) 31.09 31.06 -0.04  -0.11% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,850 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 38.97 39.44 0.47  1.21% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.06 37.69 0.63  1.70% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1640 1.1683 0.0043  0.37% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,882  1,863  1,847 

  1,911  1,934  1,955 

 

  



 

 

• (+) อิตาลีเตรียมคุมเข้มมาตรการควบคุมโควิด-19 แต่ไม่ล็อคดาวน์  เมื$อวานนี �นายกรัฐมนตรีจเูซปเป คอนเตของอิตาลีระบวุ่า อิตาลีจะคมุเข้ม

มาตรการจํากดัโควิด-19 แต่จะไม่ปิดเมืองทั$วประเทศอีกครั �ง ในการรับมือการทะยานขึ �นของยอดผู้ ติดเชื �อ, ผู้ รักษาตวัในโรงพยาบาล และผู้ เสียชีวิต  

นายกฯคอนเตกล่าวต่อสภาว่า มาตรการที$เข้มงวดขึ �น ซึ$งรวมถงึการจํากดัการเดินทางระหว่างภมิูภาคที$ได้รับผลกระทบรุนแรงและการประกาศเคอร์ฟิว

ในช่วงกลางคืน ขณะนี �มีความจําเป็น เมื$อพิจารณาถึงการฟื�นคืนของ "การระบาดระลอก 2" ของโควิด-19  ยอดผู้ ติดเชื �อรายวนัของอิตาลีเพิ$มขึ �น 10 

เท่าในช่วงเดือนที$ผ่านมา ซึ$งแตะระดบัสงูเป็นประวติัการณ์ที$เกือบ 32,000 คนในวนัเสาร์ ขณะที$การเข้ารับการรักษาในหน่วยดแูลผู้ ป่วยหนกั (ICU) 

เพิ$มขึ �นอย่างมาก 

• (+) โกลด์แมนแซคส์คาดนักลงทุนแห่ถือเงนิเยน หากผลเลือกตั �งสหรัฐไม่ชัดเจน  นกัวิเคราะห์จากโกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า นกัลงทนุจะ

เข้าซื �อเงินเยนเพื$อหลีกเลี$ยงความเสี$ยงในช่วงเวลาที$สถานการณ์การเลือกตั �งในสหรัฐยงัคงไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ$งหากผลการนบัคะแนนออกมา

แบบสสูี หรือไม่มีผู้ใดชนะแบบขาดลอย ซึ$งสถานการณ์ดงักล่าวจะยิ$งทําให้ตลาดผนัผวนมากขึ �น  นกัวิเคราะห์มองว่า ตลาดการเงินมีการคาดการณ์

มากขึ �นว่า ผลการเลือกตั �งสหรัฐในครั �งนี �จะเกิดปรากฎการณ์ "Blue Wave" หรือสถานการณ์ที$นายโจ ไบเดน สามารถเอาชนะนายโดนลัด์ ทรัมป์ และ

พรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากทั �งในวฒิุสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ  แซค แพนเดิล หวัหน้าฝ่ายกลยทุธ์ตลาดเกิดใหม่และตลาดปริวรรต

เงินตราของโกลด์แมน แซคส์เปิดเผยกบัรายการ "Street Signs Asia" ของสถานีโทรทศัน์ CNBC ว่า สกลุเงินเยนของญี$ปุ่ นมีแนวโน้มที$จะยงัคงเป็น

สินทรัพย์ปลอดภยัของบรรดานกัลงทนุ เนื$องจากสถานการณ์การเลือกตั �งมีความไม่แน่นอน และผลการเลือกตั �งอาจจะออกมาล่าช้า  แพนเดิลยงักล่าว

ด้วยว่า เงินเยนซึ$งเป็นสกลุเงินที$ปลอดภยันั �นยงัคงมีมลูค่าตํ$าเกินไป และมีโอกาสที$จะแข็งค่าขึ �นอีก ในขณะที$อตัราดอกเบี �ยทั$วโลกยงัคงอยู่ในระดบัตํ$า 

และนกัลงทนุต่างก็พากนัหลีกเลี$ยงการถือครองสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  นอกจากนี � แพนเดิลยงักล่าวว่า หากปรากฎการณ์ "Blue Wave" เกิดขึ �นจริง ก็

มีความเป็นไปได้ว่า รัฐบาลสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินที$สงูขึ �นในปีหน้า ซึ$งจะทําให้นกัลงทนุหนัไปถือครองสกลุเงินเสี$ยง 

• (-) ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 1 เดือนก่อนเลือกตั �งสหรัฐ, ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงหลังธ.กลางลดดบ.  ดอลลาร์อยู่ตํ$ากว่าระดบัสงูสดุ

รอบ 1 เดือนเพียงเล็กน้อยในวนันี � ขณะที$นกัลงทนุเลือกที$จะใช้ความระมดัระวงัในช่วงไม่กี$ชั$วโมงก่อนการเปิดคหูาเลือกตั �งในสหรัฐ ขณะที$ดอลลาร์

ออสเตรเลียร่วงหลงัการลดอตัราดอกเบี �ยของธนาคารกลาง  ตลาดให้ความสนใจกบัผลการเลือกตั �ง แต่แทนที$จะคาดถึงผลที$เฉพาะเจาะจง หลายคน

แห่เข้าถือดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั เพื$อป้องกนัความผนัผวนเมื$อมีการเปิดเผยผล  เมื$อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงิน ดอลลาร์อยู่ที$ 93.996 ตํ$ากว่า

ระดบัสงูสดุรอบ 1 เดือนของเมื$อวานนี �เล็กน้อย เยนปรับขึ �นเช่นกนัในช่วงไม่กี$สปัดาห์ที$ผ่านมา และทรงตวัที$ 104.72 เยนต่อดอลลาร์ในการซื �อขายที$

ตลาดเอเชีย  ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วง 0.2% และพนัธบตัรออสเตรเลียทะยานขึ �น หลงัจากที$ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับลดอตัราดอกเบี �ย 0.15% สู่ 

0.1% และประกาศแผนการซื �อพนัธบตัรตามคาด  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงเล็กน้อยมาที$ 0.6626 ดอลลาร์ ยโูรปรับขึ �นเล็กน้อยสู่ 1.1652 ดอลลาร์ 

และปอนด์อยู่ตํ$ากว่า 1.30 ดอลลาร์เล็กน้อย  ภายใต้ราคาสปอตที$ทรงตวั ดชันีวดัความผนัผวนทะยานขึ �น ซึ$งบ่งชี �ว่า สิ$งต่างๆอาจจะผนัผวนขณะที$มี

ผลการเลือกตั �งในการซื �อขายที$ตลาดเอเชียในวนัพรุ่งนี �  ความผนัผวนใน 1 สปัดาห์สําหรับยโูรและเยนอยู่เหนือ 11% สงูสดุนบัตั �งแต่ต้นเดือนเม.ย. 

ความผนัผวนใน 1 สปัดาห์สําหรับหยวนอยู่ที$กว่า 12% และอยู่ที$ระดบัสงูสดุรอบ 5 ปี  "สิ$งบ่งชี �เบื �องต้น รัฐเท็กซสัและฟลอริดา อาจจะเป็นสญัญาณ

สําหรับการเปลี$ยนแปลงโพสิชั$นในตลาด" นกัวิเคราะห์กล่าว 

• (-) ฮั�งเส็งปิดพุ่ง 479.72 จุด ตามทศิทางดาวโจนส์  ดชันีฮั$งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี �ปรับตวัขึ �นตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที$ปิด

พุ่งขึ �นกว่า 400 จุดเมื$อคืนนี � ขณะที$นกัลงทุนจับตาการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที$เปิดฉากขึ �นแล้วในวันนี �  ดัชนีฮั$งเส็งปิดวันนี �ที$ 24,939.73 จุด 

เพิ$มขึ �น 479.72 จดุ หรือ +1.96%   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.  53.7** 53.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.  59.3** 55.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย.  0.3%** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


