
 

 

 

 

   

1,880  1,863  1,847 

 1,916  1,934  1,955 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ผนัผวนในกรอบระหว่าง 1,880.64 - 1,916.37 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที) ผลการเลือกตั++งประธานาธิบดีสหรฐัอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี +ว่า นายโจ ไบเดน 
ผูส้มัครจากพรรคเดโมแครต มีคะแนน Electoral Votes ทิ +งห่างประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ จากรีพบัลิกนั ออกไปเป็น 223 - 145 เสียง (อพัเดทจาก Bloomberg ณ.เวลา 12.25 
น.ตามเวลาไทย) อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั+งครั+งนี +ยังคงมีความไม่แน่นอน  แมว่้า "ไบเดน" ได ้Electoral Votes เพิ)มขึ +นหลงัควา้ชัยชนะไปไดใ้นรฐัทางฝั) งตะวนัตก ซึ)งเป็นฐาน
เสียงเดิมของพรรคเดโมแครต ที)ประกอบดว้ย แคลิฟอรเ์นีย , โอเรกอน และวอชิงตนั รวมถึงชนะในรฐัโคโลราโด และ นิวเม็กซิโก  แต่คะแนนที)"ทรมัป์"เก็บไดน้ั+นถือว่าไม่นอ้ยทีเดียว 
หลงัจาก "ทรมัป์" เก็บชยัชนะไดจ้ากรฐัทางตอนกลางของประเทศอย่างรฐัยทู่าห ์และ ไอดาโฮ นอกจากนั+น "ทรมัป์" ยงัสามารถเก็บคะแนนในรฐัฟลอรดิา อีกทั+งยงัชนะรฐัโอไฮโอได ้
ซึ)งเป็นหนึ)งในสวิงสเตทสาํคญั ทั+งนี + ตามสถิติแลว้ ประธานาธิบดีจากรีพบัลิกนัทกุคนในอดีตลว้นชนะในรฐัโอไฮโอ ดงันั+นจึงมีความหมายสาํหรบัทรมัป์อย่างมาก  นอกจากนั+น ผล
การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี +ว่า "ทรมัป์" มีคะแนนนาํในรฐั swing state ที)สาํคัญอย่าง เทกซสั , นอรท์แคโรไลน่า และ เพนซิวาเนีย อีกดว้ย จึงแนะนาํติดตามความ
คืบหนา้ต่อไป ซึ)งอาจส่งผลต่อความผนัผวนของตลาดเพิ)มเติมได ้เพราะผลนบัคะแนนยงัไม่เสรจ็สิ +น และเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวนั
หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือ 1,916 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้มีโอกาสที)ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบั แต่หากยืนเหนือบรเิวณ 1,880-1,863 ดอลลารต่์อออนซไ์ดร้าคาจะมี
การแกว่งตวัเพิ)มสงูขึ +น อย่างไรก็ตาม หากราคากลบัขึ +นไปยืนเหนือแนวตา้นแรกได ้ราคามีโอกาสที)ราคาจะขยบัขึ +นทดสอบแนวตา้นโซน 1,934 ดอลลารต่์อออนซ(์ระดบัสงูสดุของ
เดือนต.ค.)  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุโดย เนน้ทาํกาํไรระยะสั+นโดยเสี)ยงซื +อ โดยใชแ้นวรบับริเวณ 1,880-1,863 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,847 ดอลลารต่์อออนซ)์ 
ขณะที)หากราคาดีดตวัขึ +นแนะนาํทยอยขายทาํกาํไรเพื)อลดความเสี)ยงตั+งแต่ราคา 1,916-1,934 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                     เน้น ท ําก ําไร ร ะยะสั�น  จุด เสี�ย งเข ้าซ ื�อ มีแ น วร ับ 

1,880-1,863 ดอลลารต์ ่อออนซ ์และหากราคาขยบัข ึ�นควรแบ่งขาย

ท ําก ําไรหากไม่ผ่าน 1,916-1,934 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากร ับความ

เสี�ยงได้น้อยให ้ชะลอการลงทุนก่อนทราบผลการเลือกตั�งสหร ัฐ 

04 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

04/11/2563  12.48  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,908.30 1,898.17 -10.14  -0.53% 

Spot Silver ($) 24.23 23.71 -0.52  -2.15% 

เงนิบาท (฿/$) 31.02 31.13 0.12  0.37% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,000 100  0.36% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.71 40.57 0.86  2.17% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.12 38.56 0.44  1.15% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1723 1.1657 -0.0066  -0.56% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) นักลงทุนคาดดอลลารจ์ะอ่อนค่าไม่ว่า"ทร ัมป์"หร ือ "ไบเดน"ชนะเลือกตั�ง นกัลงทนุและนกัวิเคราะหร์ะบุวา่ อนาคตระยะยาวของดอลลารที์)
อ่อนคา่ลง อาจจะไม่ดีขึ +นไม่วา่ผูใ้ดจะเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐั  แมด้อลลารฟื์+นตวัเมื)อไม่นานมานี+เมื)อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงิน แต่
ดชันีดอลลารย์ังคงร่วงราว 9% จากระดบัสูงสุดของเดือนมี.ค. และมีแนวโนม้สาํหรบัปีที)อ่อนแอที)สุดนับตั+งแต่ปี 2017 ซึ)งถูกถ่วงโดยคาดการณ์ที)ว่า 
อตัราดอกเบี +ยสหรฐัจะยงัคงอยู่ใกลร้ะดบัต ํ)าเป็นประวตักิารณใ์นช่วงหลายปีขา้งหนา้ นกัลงทนุในตลาดจาํนวนมากเชื)อวา่ ชยัชนะของนายโจ ไบเดนซึ)ง
มีคะแนนนาํในผลสาํรวจ และความเป็นไปไดที้)พรรคเดโมแครตจะควา้ชยัชนะ มีแนวโนม้จะถ่วงดอลลารเ์พิ)มเติม เนื)องจากคาดวา่นายไบเดน อดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรฐั จะเปิดกวา้งตอ่นโยบายที)นกัลงทนุมองว่าส่งผลลบตอ่ดอลลาร ์ซึ)งรวมถงึการออกมาตรการกระตุน้ทางการคลงัขนานใหญ่ 

 (-) ดอลลารป์ร ับข ึ�น,เปโซเม็กซ ิโกอ่อนขณะศึกเลือกตั�งสหร ัฐคะแนนสูสี  ดอลลารดี์ดตวัขึ +น และสกุลเงินที)อ่อนไหวตอ่ความเสี)ยงอ่อนลงในวนันี+ 
ขณะที)ผลในช่วงแรกในการเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐัแสดงถงึการแข่งขนัที)สสีูกนัอย่างมาก ซึ)งกระตุน้ใหมี้การปรบัลดคาดการณช์ยัชนะของนายโจ 
ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครต  ปธน.โดนัลด ์ทรมัป์รกัษาคะแนนนาํเล็กนอ้ยในรฐัฟลอริดาซึ)งเป็นรฐัสมรภูมิที)สาํคัญ ขณะที)หยวนและเปโซ
เม็กซิโกไดร้บัผลกระทบมากที)สุดจากความวิตกเกี)ยวกับนโยบายการคา้เชิงรุกของเขาอีก 4 ปี  "ผมคิดว่า ความเป็นไปไดใ้นการกวาดชัยชนะแบบ
เบด็เสรจ็กาํลงัลดนอ้ยลง เกือบทกุนาที นั)นลดความเป็นไปไดห้รือแนวโนม้ของอย่างนอ้ยแผนกระตุน้ครั+งใหญ่ที)ตกลงกนัไวใ้นวนัแรกๆของคณะบรหิาร
ของนายไบเดน  เปโซเม็กซิโกร่วงเกือบ 4% ในช่วงหนึ)ง และล่าสุดอยู่ที) 20.905 ต่อดอลลาร ์ปรบัลงเกือบ 3% ขณะที)หยวนออฟชอรร์่วง 0.8% มาที) 
6.7362 ตอ่ดอลลาร ์โดยแตะระดบัต ํ)าสดุรอบ 1 เดือนในช่วงหนึ)ง 

 (-) 'ทร ัมป์ ' ชนะใน 'ฟลอร ิดา' หนึ�งในสมรภูมิช ี�ชะตาเลือกตั�งสหร ัฐ "โดนัลด ์ทรมัป์" ควา้ชนะใน "รฐัฟลอริดา" หนึ)งในสมรภูมิชี +ชะต่าเลือกตั+ง
สหรฐั จดุกระแสโผอาจพลิกควา้ชยัอีกสมยั โดนลัด ์ทรมัป์ ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัสมยัที)สองจากพรรครีพบัลิกนัสามารถเอาชนะโจ ไบ
เดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตได้ในรัฐฟลอริดา ซึ)งเป็นหนึ)งในรัฐสมรภูมิ (Battle Ground State) ที)สามารถชี+ชะตาผลการเลือกตั+งโดยชัยชนะ
ของทรมัป์ในรฐันี+ทาํใหเ้กิดกระแสคาดการณเ์ป็นวงกวา้งวา่ ทรมัป์อาจจะสรา้งปรากฎการณด์ว้ยการผลิกเอาชนะคูแ่ข่งดว้ยคะแนน Electoral Vote อีก
ครั+ง หลังจากที)เคยเอาชนะฮิลลารี คลินตัน ในลักษณะดังกล่าวในศึกเลือกตั+งเมื)อปี 2559 มาแล้ว ผู้เชี)ยวชาญด้านการเลือกตั+งมองว่า ทรมัป์
จาํเป็นตอ้งชนะในรฐัฟลอรดิา หากตอ้งการคะแนน Electoral Vote จาํนวน 270 คะแนนเพื)อควา้ชยัชนะในการเลือกตั+งครั+งนี + 

 (+/-) "มิทช ์ แมคคอนเนล" ชนะเลือกตั�งวุฒิสภาสหรัฐฯเป็นสมัยท ี� 7 ติดต่อกัน  สาํนักข่าว CBSNEWS รายงานว่า การเลือกตั+งวุฒิสมาชิก
สหรฐัฯ ที)มีขึ +นพรอ้มกบัการเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐัฯ เมื)อช่วงดึกที)ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย ล่าสุดไดเ้ริ)มตน้นับคะแนนในหลายรฐัของ
ประเทศแลว้เมื)อช่วงเชา้ที)ผ่านมา โดยผลการเลือกตั+งล่าสดุนั+นเป็นทางดา้นพรรครีพบัลิกนัไดจ้าํนวนที)นั)งในวฒุิสภาสหรฐัฯ 42 ที)นั)ง ขณะที)พรรคเดโม
แครตไดไ้ป 41 ที)นั)ง โดยรฐัที)น่าสนใจนั+นอยู่ที)รฐัเคนตกักี+ โดยเป็นทางดา้นนายมิทช ์แมคคอนเนล ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุิสภาสหรฐัฯจากพรรคริพบัลิ
กนั ที)สามารถเอาชนะเหนือนางเอมี) แม็คการท์ จากพรรคเดโมแครต ไปไดด้ว้ยคะแนน 1,175,537 ตอ่ 764,626 คะแนน ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นวฒุิสมาชิก
สหรฐัฯเป็นสมยัที) 7 ตดิต่อกนั สาํหรบัการเลือกตั+งสมาชิกวฒุิสภาสหรฐัฯในครั+งนี +พรรคใดที)สามารถควา้ที)นั)งในวฒุิสภาสหรฐัฯไดม้ากกว่า 50 ที)นั)ง ก็
จะไดเ้ป็นผูค้รองเสียงขา้งมากในวุฒิสภาสหรฐัฯในช่วงสองปีต่อจากนี+ ทั+งนี + นายมิทช ์แมคคอนเนล ถือเป็นอีกหนึ)งคนสาํคญัของพรรครีพับลิกันใน
สภาคองเกรสในช่วง 4 ปีที)ผ่านมา อีกทั+งยงัเป็นแกนนาํคนสาํคญัที)ไม่เห็นดว้ยกับการยื)นของบประมาณในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของ
พรรคเดโมแครตในวงเงิน 2.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์โดยมองว่าวงเงินดงักล่าวสูงเกินไป และทาํใหท้ั+งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่ก่อนการเลือกตั+งครั+งนี + 

 (+/-) ตลาดหุ้น เอ เช ียปิดภาคเช้าผันผวน จับตาผลเลือกตั�งปธน.สหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผันผวน ขณะที)นักลงทุนจับตาผลการนับ
คะแนนเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐัอย่างใกลชิ้ด ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี)ปุ่ นปิดภาคเชา้ที) 23,626.38 จุด เพิ)มขึ +น 330.90 จุด, +1.42% ดชันี 
HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที) 24,933.48 จดุ ลดลง 6.25 จดุ, -0.03% 

 
 

  ท ี�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   58.2** 58.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   54.8** 54.4 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   53.7** 53.3 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ย.   0.3%** 1.4% 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั)งซื +อภาคโรงงานเดือนก.ย.   1.1%** 0.7% 

 ทั+งวนั สหรฐัฯ การเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐั (Presidential Election)   - - 

วนัพธุที) 4 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการบรกิารโดย Caixin เดือนต.ค.   56.8** 54.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   48.9 48.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   46.2 46.2 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   52.3 52.3 

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP   690K 749K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนต.ค.   57.4 57.8 

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

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   746K 751K 

วนัศกุรที์) 6 พ.ย. 02.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบี +ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.   600K 661K 

 
20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี)ยตอ่ชั)วโมง   0.2% 0.1% 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที)มีการประกาศออกมา 

*ที)มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที) 30 ตลุาคม 2563 ซึ)งอาจมีการเปลี)ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


