
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,921 1,902 1,880 

1,956 1,977 1,992 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �นถึง 44.82  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยทองคําได้รับปัจจยัหนนุหลงัจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์จากการคาดการณ์ว่า  นายไบเดน  จากพรรคแดโมแครตจะมีชัย
เหนือประธานาธิบดีทรัมป์ในศึกการเลือกตั �งปรธานาธิบดีสหรัฐ  แต่อาจไมมี่พรรคใดพรรคหนึ3งครองอํานาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส(Gridlock) ซึ3งจะทําให้การเพิ3มกฎระเบียบต่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่  
และการขึ �นภาษีนิติบคุคลตามแผนการของนายไบเดนถกูสกดัจากวฒุิสภาที3พรรครีพบัลิกนัยงัมีแนวโน้มครองเสียงข้างมาก  ปัจจยัดงักลา่วกระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี3ยง  ซึ3งช่วยหนุนให้ดัชนีดาวโจนส์
ปิดเพิ3มขึ �นถึง 542.52 จุด  จนบั3นทอนความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  ประกอบกับสถานการณ์ "Gridlock"  มีแนวโน้มจะ “จํากัด” แผนการใช้จ่ายของรัฐบาล และ “จํากัด” ปริมาณ
อปุทานพนัธบตัรเพื3อชดเชยการขาดดลุงบประมาณ  สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงแตะระดับตํ3าสดุนับตั �งแต่กลางเดือนต.ค.ที3 0.718% จนเป็นปัจจัยกดดันสกลุเงินดอลลาร์
เพิ3มเติม  ไมใ่ช่แค่นั �น  ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานของสหรัฐที3 “ ลดลงน้อยกวา่”  รวมไปถึงผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที3แม้เฟดจะมีมติ 
“คง” อตัราดอกเบี �ยที3ระดบั 0.00-0.25% แต่เฟดจะคงจดุยืนผ่อนคลายโยบายการเงินต่อไป  พร้อมยืนยนัวา่จะใช้เครื3องมือทั �งหมดที3เฟดมีอยูเ่พื3อสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐ   และยํ �าชัดว่าเฟดยงัไม่ได้มองถึง
การลดวงเงินการซื �อสินทรัพย์(QE) สถานการณ์ดงักลา่วกดดนัสกลุเงินดอลาร์เพิ3มเติม  ซึ3งช่วยหนุนให้ราคาทองคําทะยานขึ �นจน Breakout แนวต้านสําคัญจึงส่งผลให้มีแรงซื �อตามทางเทคนิค  ส่งผลให้
ราคาพุง่ขึ �นทะสอบระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนครึ3งที3 1,952.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี3ยนแปลง  สําหรับวนันี �จบัตาการเปิดเผยตวัเลขสําคญัในตลาดแรงงานสหรัฐ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1952.77 1901.59 1902.85 1947.61 44.82 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1903.04 24.18 39.82 

MA 50 Days 1913.71 25.01 41.80 

MA 200 Days 1779.38 20.05 40.33 

RSI 9 Days 66.28 63.85 47.93 

RSI 14 Days 60.31 57.82 46.89 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.42 0.00 

ishare 17,462.08 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9708 0.2837 0.9069 

10 วนั 0.9503 0.0156 0.5583 

20 วนั 0.9378 0.1107 0.6163 

50 วนั 0.9507 0.1430 0.8438 

100 วนั 0.9426 0.3387 0.9088 

200 วนั 0.9075 0.1636 0.8882 

 

 

06 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 ราคาพยายามดีดตัวขึ �นต่อเพื�อทดสอบแนว
ต้านโซนที�  1,953-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคา
ยืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายทํากําไรระยะสั�นออกมา เมื� อ
ราคาทองคําอ่อนตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,929-1,921 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคาพยายามขยบัขึ �นเพื3อไปทดสอบแนวต้านโซน 1,953-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณ
ดังกล่าวได้ มีแนวโน้มขึ �นทดสอบ 1,977 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถปรับขึ �นได้ จะเกิดแรงขายทํากําไร
ออกมาเพิ3ม โดยแนวรับระยะสั �นจะอยูท่ี3บริเวณ 1,929-1,921 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) เฟดคงดอกเบี �ยตามคาด ขณะเดินหน้าทาํ QE  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอก
ฉันท์คงอัตราดอกเบี �ยระยะสั �นที3ระดับ 0.00-0.25% ตามที3ตลาดคาดการณ์ในวันนี �  แถลงการณ์หลังการประชุมของเฟดระบุว่า "กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงานยงัคงฟื�นตวัขึ �น แต่ยงัคงอยู่ตํ3ากว่าระดบัในช่วงต้นปีนี �" ซึ3งแตกต่างจากในเดือนก.ย.ที3เฟดระบวุ่า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
ดีดตวัขึ �นในช่วงหลายเดือนที3ผ่านมา"  เฟดยงัระบวุ่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนษุย์และเศรษฐกิจทั3วสหรัฐ
และทั3วโลก ซึ3งเฟดจะใช้เครื3องมือทกุอย่างเพื3อสนบัสนนุการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกนั เฟดให้คํามั3นว่าจะยงัไม่ปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยจนกว่า
จะมีการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ และเงินเฟ้อปรับตัวขึ �นเหนือระดับเป้าหมาย 2%  นอกจากนี � เฟดระบุว่าจะยังคงซื �อพันธบัตรรัฐบาลตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน รวมทั �งใช้เครื3องมืออื3นตามที3จําเป็น โดยขึ �นอยู่กบัพฒันาการทาง
เศรษฐกิจ  อย่างไรก็ดี แถลงการณ์ของเฟดไม่ได้ระบถุงึการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที3เพิ3งเสร็จสิ �นในวนัที3 3 พ.ย.แต่อย่างใด 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื�นขอสวัสดิการว่างงานลดลงในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื3นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
ปรับตวัลงเป็นสปัดาห์ที3 3 ติดต่อกนั โดยลดลงสู่ระดบั 751,000 รายในสปัดาห์ที3แล้ว หลงัจากอยู่ที3 758,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า หลังเฟดตรึงดอกเบี �ยใกล้ 0% ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที3ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื3อคืนนี � (5 พ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยใกล้ 0% และส่งสญัญาณว่าจะยงัไม่ปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยใน
ระยะใกล้นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ3งเป็นดชันีวดัความเคลื3อนไหวของดอลลาร์เมื3อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.94% แตะที3 92.5269  
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื3อเทียบกบัเงินเยน ที3ระดบั 103.50 เยน จากระดบั 104.43 เยน และอ่อนค่าเมื3อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที3ระดบั 0.9043 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9120 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื3อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที3ระดบั 1.3039 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3120 
ดอลลาร์แคนาดา ยโูรแข็งค่าเมื3อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที3ระดบั 1.1838 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1723 ดอลลาร์ ขณะที3เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที3
ระดบั 1.3143 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2996 ดอลลาร์  

• (+/-) "โจ ไบเดน"ใกล้ชนะเลือกตั �งขณะ"ทรัมป์"อ้างมีการโกง  ผลเลือกตั �งประธานาธิบดีขึ �นอยู่กบัคะแนนที3ยงันบัไม่เสร็จในรัฐสมรภมิูไม่กี3รัฐเมื3อ
วานนี � ในขณะที3นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตใกล้คว้าชยัในทําเนียบขาว ด้านประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐเพิ3มความพยายามแบบไม่
คาดหมายโดยแสดงข้อกงัขาเกี3ยวกบัความเที3ยงตรงของการเลือกตั �ง  นายไบเดน ซึ3งเป็นอดีตรองประธานาธิบดี ตีตื �นขึ �นมาต่อการนําของปธน.ทรัมป์
ในรัฐเพนซิลเวเนียและจอร์เจีย แม้แต่ในขณะที3เขายงัคงนําในกรอบแคบๆในรัฐเนวาดาและแอริโซนา โดยใกล้รวบรวมคะแนนจากคณะผู้ เลือกตั �ง
ครบ 270 เสียง ซึ3งชี �ชะตาผู้ชนะ  ใน 3 จาก 4 รัฐ ส่วนต่างของคะแนนระหว่างทั �งคู่ยงัสสูีนบัตั �งแต่วนัพธุ ขณะที3ผลจากศนูย์นบัคะแนนเหล่านี �ทยอย
เข้ามาและชาวอเมริกนัที3กงัวลรอความชดัเจนหลงัการเลือกตั �งอนัดเุดือด 

• (+/-) "ทรัมป์"แพ้ในการยื�นฟ้องเลือกตั �งในจอร์เจยี,มิชิแกน; เตรียมฟ้องในเนวาดา  คณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐ
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการตดัสินของศาลในรัฐจอร์เจียและมิชิแกนเมื3อวานนี � แม้แต่ในขณะที3คณะดงักล่าวประกาศว่า จะดําเนินการฟ้องร้องครั �งใหม่ต่อ
ความผิดปกติในการลงคะแนนเสียงในรัฐเนวาดา  ในคดีรัฐจอร์เจีย คณะหาเสียงกล่าวหาว่า บตัรคะแนนที3มาถงึล่าช้า 53 ใบถกูผสมกบับตัรคะแนน
ที3ตรงเวลา ในรัฐมิชิแกน คณะหาเสียงพยายามหยดุยั �งการนบัคะแนนและเรียกร้องการเข้าถึงกระบวนการตามระเบียบมากขึ �น  ผู้ พิพากษาเจมส์ 
บาส ซึ3งเป็นผู้ พิพากษาศาลฎีกาในรัฐจอร์เจียระบวุ่า "ไม่มีหลกัฐาน" ว่าบตัรคะแนนที3ยื3นฟ้องเป็นบตัรเสีย 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 542.52 จุด รับคาดการณ์รีพบัลิกัน-เดโมแครตแบ่งกันครองสภา  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 500 
จดุเมื3อคืนนี � (5 พ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที3ว่า ผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในครั �งนี �จะไม่มีพรรคใดครองอํานาจเบ็ดเสร็จใน
สภาคองเกรส โดยพรรครีพบัลิกนัมีแนวโน้มที3จะยงัคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ซึ3งจะขัดขวางไม่ให้นโยบายปรับขึ �นภาษีเงินได้นิติบคุคลของ
นายโจ ไบเดน ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส  ดชันีเฉลี3ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที3 28,390.18 จดุ เพิ3มขึ �น 542.52 จดุ หรือ +1.95% ขณะที3
ดชันี S&P500 ปิดที3 3,510.45 จดุ เพิ3มขึ �น 67.01 จดุ หรือ +1.95% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที3 11,890.93 จดุ เพิ3มขึ �น 300.15 จดุ หรือ +2.59% 

 
                         ที3มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที3 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% 

วนัองัคารที3 3 พ.ย. ทั �งวนั ญี3ปุ่ น Bank Holiday : Culture Day   - - 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั3งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ย.   1.1%** 0.7% 

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

วนัพธุที3 4 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการบริการโดย Caixin เดือนต.ค.   56.8** 54.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   49.5** 48.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   46.9** 46.2 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   51.4** 52.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP   365K** 749K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.   56.6** 57.8 

วนัพฤหสับดีที3 5 พ.ย. 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)  0.10%** 0.10% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์  751K** 751K 

วนัศกุร์ที3 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 รายได้เฉลี3ยตอ่ชั3วโมง   0.2% 0.1% 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 

*ที3มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที3 30 ตลุาคม 2020 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 


