
 

 

 

 

   

1,921  1,902  1,880 

 1,956  1,977  1,992 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,934.80 - 1,949.37 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ลดช่วงบวกเลก็นอ้ยจาก High เมื,อคืนที,ผ่านมาซึ,งทาํไวบ้รเิวณ 1952.77 ดอลลารต์่อออนซ ์แตร่าคา
ทองคาํเผชิญแรงขายทาํกาํไรไม่มากนกั เนื,องจากดอลลารย์งัแกว่งตวัในทศิทางอ่อนคา่ลง โดยหนึ,งในปัจจยักดดนัดอลลารน์ั,นคือผลการประชมุเฟดที,เสรจ็สิ ?นลงเมื,อคืนที,ผ่านมา โดยเฟด มี
มติคงอตัราดอกเบี?ยไวที้, 0.00-0.25% และมีแนวโนม้ตรึงดอกเบี?ยในระดบัตํ,าต่อไปอีกหลายปีขา้งหนา้จนกว่าอัตราเงินเฟ้อปรบัตวัขึ ?นเหนือระดบัเป้าหมายที, 2%  พรอ้มเดินหนา้ซื ?อ
พนัธบตัรรฐับาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างนอ้ย 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน  อีกทั?ง เฟดยงัสามารถที,จะเปลี,ยนระยะเวลา ขนาด รวมถึงประเภทของการซื ?อสนิทรพัย์
หากจาํเป็น  เพื,อช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19  ที,เร่งตวัขึ ?นอย่างมากหลงัสหรฐัพบยอดผูต้ดิเชื ?อโควิด-19 เพิ,ม 1.08 แสนรายในวนัเดียว ทาํสถิติสงูสดุนบัตั?งแต่มีการ
แพรร่ะบาด  ดงันั?น แนวโนม้ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของเฟดจะทาํใหด้อลลารย์งัคงเป็นเทรนขาลงในระยะยาว และช่วยหนนุราคาทองคาํไว ้ส่วนปัจจยัที,อาจสรา้งความผนัผวนให้
ตลาด นั,นคือความเคลื,อนไหวทางการเมืองสหรฐั หลงัชาวอเมรกินัในหลายเมืองออกมาเดนิขบวนประทว้งตามถนน รอ้มถือปา้ยขอ้ความ ‘Count Every Vote’ เพื,อเรียกรอ้งใหเ้จา้หนา้ที,นบั
คะแนนบตัรเลือกตั?งทกุใบ กระแสประทว้งเกิดขึ ?นหลงัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ พยายามยื,นฟ้องรอ้งต่อศาลสูงสดุ เพื,อใหร้ะงบัการนบัคะแนนในหลายรฐั รวมถึงรฐัสวิงสเตทอย่าง 
มิชิแกน เพนซลิเวเนีย และจอรเ์จีย โดยทรมัป์อา้งปัญหาความไม่โปรง่ใส  ขณะที,สถานการณป์ระทว้งในหลายเมืองบานปลายไปจนถึงก่อจลาจลและปะทะกบัตาํรวจ จงึแนะนาํระวงัความ
ผนัผวนของราคาทองคาํในระยะนี? สาํหรบัวนันี?จบัตาการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาพยายามขยบัขึ ?นเพื,อไปทดสอบแนว
ตา้นโซน 1,953-1,956 ดอลลารต์่อออนซ ์หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได ้มีแนวโนม้ขึ ?นทดสอบ 1,977 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถ้าไม่สามารถปรบัขึ ?นได ้จะเกิดแรงขายทาํกาํไร
ออกมาเพิ,ม โดยแนวรบัระยะสั?นจะอยู่ที,บรเิวณ 1,929-1,921 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์เขา้ซื ?อในบรเิวณ 1,921-1,902 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ลดพอรต์การลงทนุหากราคาหลดุ 1,902 
ดอลลารต์อ่ออนซ)์ หากราคาดีดตวัขึ ?นใหพ้ิจารณาโซน 1,953-1,956 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุแบ่งทาํกาํไรเพื,อลดความเสี,ยง แตห่ากผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

                    ร าคาพ ยายามดีดตัวข ึ�น ต่อ เพ ื!อ ท ดส อ บแ น ว
ต้านโซน 1,953-1,956 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคายนืไม่ได้
อาจเกิดแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นออกมา เมื!อราคาทองคาํอ ่อน
ตัวลงจะมีแนวร ับบร ิเวณ 1,929-1,921 ดอลลารต์่อออนซ ์

06 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

06/11/2563  12.38  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,948.30 1,939.47 -8.83  -0.45% 

Spot Silver ($) 25.35 25.17 -0.18  -0.69% 

เงนิบาท (฿/$) 30.75 30.64 -0.11  -0.35% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,100 28,150 50  0.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.93 40.15 -0.78  -1.91% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.50 37.72 -0.78  -2.03% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1823 1.1817 -0.0006  -0.05% 

ที!มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนแอขณะเลือกตั�งสหร ัฐสูสีบ ั!นทอนความหวังมีแผนกระตุ้นโดยเร ็ว ดอลลารอ์่อนแอ เมื,อเทียบกบัเงินหลายสกลุในวนันี ? 

ขณะที,การเลือกตั?งประธานาธิบดีสหรฐัที,มีความขดัแยง้บั,นทอนความหวงัการมีแผนกระตุน้ครั?งใหญ่ที,จะสนบัสนนุเศรษฐกิจในเร็วๆนี ?  นกัลงทนุ

คาดว่า นายโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครต จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป แต่พรรครพีบัลิกนัจะยงัคงการควบคมุวฒิุสภาซึ,งจะทาํใหเ้ป็นการยาก

สาํหรบัพรรคเดโมแครตในการผ่านแผนการใชจ่้ายทางการคลงัขนาดใหญ่ขึ ?นที,พวกเขาผลกัดนั  นายไบเดนยงัคงมีคะแนนนาํปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ 

แต่รฐัที,สาํคญัอีกไม่กี,รฐัยงันบัคะแนนอยู่ และปธน.ทรมัป์เพิ,มการทา้ทายทางกฎหมายต่อการนบัคะแนนเสียง ดงันั?น จงึยงัมีความไม่แน่นอนสงู   

การปรบัตวัลงครั?งใหญ่ของผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาว อนัเป็นผลจากคาดการณก์ารใชจ่้ายทางการคลงันอ้ยลง รวมกบัการทะยานขึ ?นของ

หุน้และสินทรพัยเ์สี,ยงอื,นๆ ทาํใหด้อลลารอ์ยู่ภายใตแ้รงกดดนัในการเทขายอย่างต่อเนื,องซึ,งอาจจะดาํเนินต่อไป  "นี,เป็นไฟเขียวสาํหรบัการเริ,มเท

ขายดอลลารอ์ีกครั?ง ซึ,งสะทอ้นถงึการปรบัตวัลงในอดีตของอตัราดอกเบี ?ยที,แทจ้รงิ" นกัวิเคราะหก์ล่าว 

 (+) 17 ร ัฐในสหร ัฐรายงานผู้ต ิดโควิด-19 รายวันเพ ิ!มสูงเป็นประวัติการณ ์ รฐัต่างๆ 17 รฐั จาก 50 รฐัของสหรฐัรายงานการเพิ,มขึ ?นสงูเป็น

ประวติัการณข์องยอดผูติ้ดเชื ?อโควิด-19 รายวนัเมื,อวานนี? เพียงหนึ,งวนัหลงัสหรฐัทบุสถิติดว้ยการรายงานผูติ้ดเชื ?อรายใหม่เกือบ 105,000 คนใน

วนัพธุ การระบาดดงักล่าวแพรก่ระจายในทกุภมิูภาค แต่กระทบแถบมิดเวสตม์ากที,สดุเมื,ออิงตามผูติ้ดเชื ?อรายใหม่ต่อหวั โดยก่อนหนา้นี ?มี 16 รฐั

ที,รายงานผูติ้ดเชื ?อรายใหม่สูงเป็นประวติัการณใ์นวนัเดียวในวันที, 30 ต.ค.  รฐัอิลลินอยสร์ายงานผูติ้ดเชื ?อรายใหม่เกือบ 10,000 คนเมื,อวานนี?

และเช่นเดียวกบัรฐัเท็กซสั อิลลินอยสเ์ป็นรฐัที,มีผูติ้ดเชื ?อมากที,สดุในสหรฐัในรอบ 7 วนัที,ผ่านมา 

 (+/-) ชาวอเมร ิก ันประทว้งนับท ุกคะแนนเลือกตั�ง หลัง`ทร ัมป์`ฟ้องศาลขอหยุดนับ  ชาวอเมริกนัในหลายเมืองออกมาเดินขบวนประทว้ง

ตามถนนในวันพุธ (4 พฤศจิกายน) ตามเวลาทอ้งถิ,น พรอ้มถือป้ายขอ้ความ ‘Count Every Vote’ เพื,อเรียกรอ้งใหเ้จา้หนา้ที,นับคะแนนบัตร

เลือกตั?งทกุใบ พรอ้มแสดงความไม่พอใจที,หลายรฐันบัคะแนนล่าชา้ นอกจากนี?ในโซเชียลมีเดียยงัเกิดแฮชแท็ก #CountEveryVote ดว้ยเช่นกนั 

กระแสประทว้งเกิดขึ ?นหลังประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ พยายามยื,นฟ้องรอ้งต่อศาลสูงสดุ เพื,อใหร้ะงับการนับคะแนนในหลายรฐั รวมถึงรฐั

สวิงสเตทอย่าง มิชิแกน เพนซิลเวเนีย และจอรเ์จีย โดยทรมัป์อา้งปัญหาความไม่โปร่งใส ซึ,งรวมถึงการที,ทีมแคมเปญของรีพับลิกันถูกปฏิเสธ

ไม่ใหผู้ส้งัเกตการณข์องพรรคเขา้รว่มจบัตาการนบัคะแนน ขณะที,สถานการณป์ระทว้งในหลายเมือง บานปลายเป็นการก่อความวุ่นวายไปจนถึง

ก่อจลาจลและปะทะกบัตาํรวจ 

 (+/-) ชาวอเมร ิก ันไม่ยอมร ับทร ัมป์ประกาศชยัชนะล่วงหน้า ยันรอผลคะแนนชี�ขาด   ผลสาํรวจซึ,งจดัทาํโดยรอยเตอร/์อิปซอสบง่ชี ?ว่า ชาว

อเมริกนัส่วนใหญ่ไม่ยอมรบัคาํกล่าวอา้งชยัชนะล่วงหนา้ของโดนลัด ์ทรมัป์ ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสมยัที,สองในนามพรรครพีบัลิกนั 

และประชาชนส่วนใหญ่เต็มใจที,จะรอผลการนบัคะแนนทั?งหมดก่อนที,จะตดัสินว่า ใครเป็นผูช้นะ การสาํรวจซึ,งจดัทาํขึ ?นระหว่างวนัที, 4-5 พ.ย.ยงั

ระบดุว้ยว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามสนใจต่อการที,ทรมัป์ออกมาประเมินผลการเลือกตั?งว่า มีความพยายามที,จะโกงการเลือกตั?งเพื,อ

ไม่ใหเ้ขาไดร้บัตาํแหน่งประธานาธิบดีสมยัที, 2  ทั?งนี ? ปธน.ทรมัป์มีคะแนนตามหลงัโจ ไบเดน คู่ทา้ชิงจากพรรคเดโมแครตเล็กนอ้ยในรฐัแอริโซนา

และเนวาดา และตั?งขอ้สงัเกตว่า คะแนนของเขาที,นาํในรฐัเพนซิลเวเนียและจอรเ์จียไดล้ดลงในช่วงเวลาที,เริ,มมีการนับคะแนนการเลือกตั?งทาง

ไปรษณียใ์นรฐัเหล่านั?น สาํหรบัสถานการณล์่าสดุนั?น ทรมัป์ไดจ้ัดการแถลงข่าวต่อสื,อมวลชนที,ทาํเนียบขาวในช่วงเชา้วนันี ?ตามเวลาไทย โดย

ยืนยนัที,จะยื,นฟ้องต่อศาลสงูสดุเพื,อใหมี้การตรวจสอบผลการนบัคะแนนในหลายรฐั "การฟ้องรอ้งอาจจบลงที,ศาลสงูสดุ" ทรมัป์กล่าวกบัผูส้ื,อข่าว 

โดยยงัคงแสดงความสงสยัเกี,ยวกบับตัรเลือกตั?งทางไปรษณีย ์และการนบัผลคะแนนเลือกตั?งในหลายรฐั 

  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.   49.5** 48.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ?อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   46.9** 46.2 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ?อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   51.4** 52.3 

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP   365K** 749K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนต.ค.   56.6** 57.8 

วนัพฤหสับดีที, 5 พ.ย. 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี ?ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)  0.10%** 0.10% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์  751K** 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.   595K 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 ้

 
 

 

 

 

 

 


