
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,882 1,863 1,847 

1,911 1,934 1,955 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดพุ่งขึ �น  16.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเลือกตั �ง
ประธานาธิบดีสหรัฐที0มีกําหนดลงคะแนนเสียงในวนัองัคารที0 3 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐ  และเราจะเริ0มรับรู้ผลการเลือกตั �งของสหรัฐในช่วงเช้าของวนัพธุที0 4 พ.ย. ตามเวลาในประเทศไทย  อยา่งไรก็
ดี  การเลือกตั �งครั �งนี �ดเูหมือนจะมีความไมแ่น่นอนมากกว่าครั �งไหนๆ  และมีความเป็นไปได้อยา่งมากที0จะไมส่ามารถทราบผลการเลือกตั �งได้ภายในคืนวนัเลือกตั �งตามเวลาสหรัฐ  เหตเุพราะปีนี �มี
บตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์เป็นจํานวนมาก  ซึ0งต้องใช้เวลาและขั �นตอนมากขึ �นในการนบัคะแนน  นอกจากนี �  ผลสํารวจจาก CNBC/Change ยงับ่งชี �อีกว่านายไบเดน จากพรรคเดโมแครต  มี
คะแนนนําประธานาธิบดีทรัมป์หดแคบลงใน 6 รัฐ swing states ซึ0งยิ0งทําให้การเลือกตั �งครั �งนี �เผชิญความไมแ่น่นอนมากยิ0งขึ �น  จนกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  อย่างไรก็ดี  
นกัลงทนุยงัคงเข้าซื �อสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัไปพร้อมๆกนั  นอกจากนี �สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ0มจากการเปิดเผย ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของ
สหรัฐที0ออกมาดีเกินคาด  จึงเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกของราคาทองคําเอาไว้  ขณะที0เช้านี �แรงซื �อทองคํายงัหนาแน่นส่งผลให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นต่อจนแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,897 ดอลลาร์ตอ่
ออนซ์ในตลาดเอเชีย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลด -1.75 ตัน  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผยยอดสั0งซื �อภาคโรงงาน และการสํารวจความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP รวมถึง
ระมดัระวงัในการถือครองสถานะก่อนการเลือกตั �งสหรัฐในวนันี � 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1895.86 1872.60 1876.66 1895.49 16.76 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1895.28 24.14 40.07 

MA 50 Days 1914.48 25.16 42.07 

MA 200 Days 1774.03 19.94 40.61 

RSI 9 Days 48.61 47.72 36.76 

RSI 14 Days 47.87 46.99 39.21 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,255.92 -1.75 

ishare 17,411.69 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9857 0.1628 0.5042 

10 วนั 0.9720 0.5280 0.7803 

20 วนั 0.9532 0.4305 0.6446 

50 วนั 0.9585 0.2035 0.8447 

100 วนั 0.9472 0.4675 0.9190 

200 วนั 0.9016 0.1159 0.8855 

 

 

03 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นทํากําไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว โดย
พจิารณาเปิดสถานะซื �อระยะสั �นในโซน 1,882-1,863 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ และขายเพื,อทาํกําไรระยะสั �น หากราคาไม่ผ่านแนว
ต้านบริเวณ 1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื,องจากราคาอาจมี
ความผันผวนเพิ,มขึ �น จากผลการเลือกตั �งสหรัฐในวันพรุ่งนี � 
 

 

หากราคาทองคํายงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ที0ผ่านมา) อาจส่งผลให้มีแรงขายทํากําไรระยะสั �นเพิ0มขึ �น 
สําหรับวันนี �ประเมินแนวต้านระยะสั �นในโซน 1,903-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านไปได้แนวต้านสําคญัจะอยู่ในบริเวณ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ระดบัสงูสดุของเดือนต.ค.) ขณะที0แนวรับระยะสั �นยงัประเมินแนวรับในโซน 1,885-1,882 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และแนวรับถดัไปที0 1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงเวียนนา, เสียชีวิตหลายราย, เจ็บ 15 ราย  กลุ่มมือปืนเปิดฉากกราดยิงประชาชนที0ใช้บริการในร้านคาเฟ่และ

ร้านอาหาร ณ กรุงเวียนนาในคืนสดุท้ายก่อนการปิดเมืองในวนัจนัทร์ตามเวลาท้องถิ0น ซึ0งเจ้าหน้าที0ระบวุ่า เป็นเหตโุจมตีของผู้ ก่อการร้ายที0ทําให้มี

ผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน ซึ0งรวมถึงผู้ ก่อเหต ุ1 คนและบาดเจ็บ 15 คน   ในเวลาต่อมา รมว.มหาดไทยระบวุ่า มีผู้ เสียชีวิตหลายคนในเหตโุจมตี

ดงักล่าว  นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียน เคิร์ซของออสเตรียระบใุนช่วงไม่กี0ชั0วโมงหลงัเกิดเหตกุราดยิงว่า "เราเป็นเหยื0อของเหตโุจมตีโดยผู้ ก่อการร้ายผู้

ชั0วช้าในเมืองหลวงของประเทศ ซึ0งยงัคงดําเนินต่อไป"  เขากล่าวว่า "หนึ0งในผู้ ก่อการถกูจบักมุแล้ว แต่ผู้ ก่อการหลายรายดเูหมือนยงัคงอยู่ระหว่าง

การหลบหนี จากข้อมลูที0พวกเราทราบจนถึงขณะนี � ดเูหมือนว่าพวกเขาติดอาวธุครบครัน ดงันั �นพวกเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดี นี0คือเหตกุ่อการ

ร้ายอย่างแน่นอน" 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ,มขึ �นน้อยกว่าคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง

เพิ0มขึ �น 0.3% ในเดือนก.ย. หลงัจากเพิ0มขึ �น 0.8% ในเดือนส.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างจะดีดตวัขึ �น 1.0% 

ในเดือนก.ย. 

• (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 1 ปีครึ,งในเดือนต.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ0งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผย

ว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 53.4 ในเดือนต.ค. ซึ0งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนม.ค.ปีที0แล้ว จาก

ระดบั 53.2 ในเดือนก.ย. 

• (-) ภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบ 2 ปีในเดือนต.ค.  สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐพุ่งขึ �น

สู่ระดบั 59.3 ในเดือนต.ค. ซึ0งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนพ.ย.2561 และสงูกว่าที0นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที0ระดบั 55.8 จากระดบั 55.4 ในเดือน

ก.ย. 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย จบัตาผลเลือกตั �งสหรัฐ,ประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื0อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที0ตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื0อคืนนี � (2 พ.ย.) ขณะที0นกัลงทนุจบัตาผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัองัคารที0 3 พ.ย.ตามเวลาสหรัฐ รวมทั �ง

การประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสปัดาห์นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ0งเป็นดชันี

วดัความเคลื0อนไหวของดอลลาร์เมื0อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ0มขึ �น 0.09% แตะที0ระดบั 94.1303 เมื0อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็ง

ค่าเมื0อเทียบกบัเงินเยน ที0ระดบั 104.83 เยน จากระดบั 104.67 เยน และแข็งค่าเมื0อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที0ระดบั 0.9201 ฟรังก์ จากระดบั 0.9170 

ฟรังก์ แต่เมื0อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที0ระดบั 1.3226 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 1.3317 ดอลลาร์สหรัฐ  ยโูรอ่อนค่า

ลงเมื0อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที0ระดบั 1.1629 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1644 ดอลลาร์ ขณะที0เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที0ระดบั 1.2899 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.2956 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7047 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7028 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 423.45 จุด ตลาดจับตาผลเลือกตั �งสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 400 จุดเมื0อคืนนี � (2 พ.ย.) 

ขณะที0นักลงทนุจบัตาผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัองัคารที0 3 พ.ย.ตามเวลาสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดบวกเพียงเล็กน้อย 

เนื0องจากนักลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี0ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที0 26,925.05 จดุ เพิ0มขึ �น 423.45 จุด หรือ +1.60% ขณะที0ดชันี 

S&P500 ปิดที0 3,310.24 จดุ เพิ0มขึ �น 40.28 จดุ หรือ +1.23% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที0 10,957.61 จดุ เพิ0มขึ �น 46.02 จดุ หรือ +0.42% 
 

                         ที0มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที0 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% 

วนัองัคารที0 3 พ.ย. ทั �งวนั ญี0ปุ่ น Bank Holiday : Culture Day   - - 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั0งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ย.   0.8% 0.7% 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การสํารวจความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.3 55.2 

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

วนัพธุที0 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 

วนัพฤหสับดีที0 5 พ.ย. 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   746K 751K 

วนัศกุร์ที0 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 รายได้เฉลี0ยตอ่ชั0วโมง   0.2% 0.1% 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 

*ที0มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที0 30 ตลุาคม 2020 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


