
 

 

 

 

   

1,863  1,847  1,831 

 1,893  1,911  1,934 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ขึ �นไปทาํระดบัสงูสดุไวบ้ริเวณ 1,885.78 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะย่อตัวลงมา โดยถกูกดดนัจาก Dollar Index ขยบัขึ �นมายืนเหนือบริเวณ 94 
จดุ จากแรงซื �อสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี>ยวกับสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ในสหรฐัที>ยงัคงรุนแรง หลงัยอดผูต้ิดเชื �อในสหรฐัไดเ้พิ>มขึ �นทะล ุ9 ลา้น
ราย เช่นเดียวกบัสถานการณใ์นทวีปยโุรปที>ทวีความรุนแรงขึ �นส่งผลใหห้ลายประเทศในฝั> งยโุรป อาทิ ฝรั>งเศส และ เยอรมนี ไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนน์านกวา่ 1 
เดือน  ขณะที> องักฤษประกาศล็อกดาวนท์ั>วประเทศอีกครั�ง (New National Restrictions) ตั�งแต ่5 พ.ย. - 2 ธ.ค. โดยใหอ้อกจากบา้นไดเ้มื>อมีความจาํเป็นเท่านั�น การล็อค
ดาวนด์งักล่าวเป็นปัจจยักดดนัสกลุเงินปอนดแ์ละยโูร ซึ>งหนนุดอลลารแ์ข็งค่า และกดดนัราคาทองคาํ  อยา่งไรก็ดี ปัจจยัสาํคญัสปัดาหนี์ � จะอยูท่ี>ความเคลื>อนไหวจากการ
เลือกตั�งปธน.สหรฐัในวนัที> 3 พ.ย.นี � ขณะที> ไบเดนกวาดคะแนนนิยมทั>วประเทศนาํหนา้ทรมัป์ก่อนวนัเลือกตั�ง อีกทั�ง ไบเดนยงัมีคะแนนนิยมนาํหนา้ทรมัป์ใน 12 รฐัสมรภมิู 
หรือ "Battleground State" อยู่ที>  51% ต่อ 45% โดยรัฐเหล่านี �ได้แก่ แอริโซนา ฟลอริดา จอรเ์จีย ไอโอวา เมน มิชิแกน มินนิโซตา นอรท์แคโรไลนา นิวแฮมเชียร ์
เพนซิลวาเนีย และวิสคอนซิน แต่ยงัไมแ่น่นอนวา่ผลการเลือกตั�งจะออกมาเชน่ไร เพราะรฐัสมรภมิูไมไ่ดชี้ �ชดัวา่เป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ>งอยา่งชดัเจน จงึตอ้งระวงั
ความผันผวนที>อาจเกิดขึ �นได ้ สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรฐัจาก ISM และ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้ง  ดา้นปัจจนัยทางเทคนิค
ประเมินว่า หากระหวา่งวนัหากราคาทองคาํไมห่ลดุ1,869-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึ �นตอ่ โดยหากยืนเหนือบรเิวณ 1,893 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยบั
ขึ �นจะมีแนวตา้นถัดไปที> 1,911 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับสูงสุดของสัปดาหก์่อนหน้า) แต่หากหลุดแนวรบัแรก กรอบดา้นล่างจะอยู่ที> 1,849-1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ เนน้การซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�น โดยการเขา้ซื �ออาจใชบ้รเิวณ 1,869-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากหลดุใหช้ะลอการเขา้ซื �อไปใกลโ้ซนแนวรบัถดัไป 
(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,847 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ หากราคาดีดตวัขึ �นทยอยแบง่ทาํกาํไรตั�งแตร่าคา 1,893-1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื>อรอเขา้ซื �อใหมเ่มื>อราคาออ่นตวั 

                     เน้น ก าร ซ ื�อ ข าย เก็งก ําไ ร ร ะยะสั�น  โด ย ก าร ซ ื�อ

พ ิจารณาบร ิเวณแนวร ับ 1,869-1,863  ดอลลารต์ ่อออนซ ์และหาก

ราคาขยับข ึ�นควรแบ่งขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่าน

โซน 1,889-1,893  ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่ถา้ผ่านได้สามารถถอืต่อ 

02 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

02/11/2563  11.41  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,878.73 1,879.97 1.24  0.07% 

Spot Silver ($) 23.65 23.85 0.21  0.88% 

เงนิบาท (฿/$) 31.12 31.16 0.04  0.12% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,750 0  0.00% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 37.94 36.74 -1.20  -3.16% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 35.72 34.46 -1.26  -3.53% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1651 1.1633 -0.0018  -0.15% 

ที:มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ผู้เช ี:ยวชาญสหรัฐเตอืนโควดิอาจระบาดหนักช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า  นพ.สก็อตต ์ก็อตตล์ิเอ็บ อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและ
ยาสหรฐั (FDA) เตือนว่า เทศกาลวนัขอบคุณพระเจ้า หรือ Thanksgiving Day อาจเป็นช่วงเวลาที>สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 
ยํ>าแย่ลง และคาดว่าสถานการณ์จะเขา้สู่ขั�นวิกฤตในเดือนธ.ค. นายก็อตตล์ิเอ็บกล่าวกับรายการ "Face the Nation" ทางสถานีโทรทัศน ์CBS ว่า 
สถานการณก์าํลังยํ>าแย่ลง และเขาเชื>อว่าช่วงเทศกาลวนัขอบคณุพระเจา้จะเป็นจุดเปลี>ยน โดยเดือนธ.ค.อาจจะเป็นเดือนที>หนกัที>สุด และไม่คาดว่า
การล็อกดาวนจ์ะคมุโควิด-19 ได ้ทั�งนี � นายก็อตตล์ิเอ็บเรียกรอ้งใหป้ระชาชนสวมใส่หนา้กากอนามัย และยังเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสออกมาตรการ
ช่วยเหลือ 

 (-)  ดอลลารร์ ักษาแรงบวกจากความระมัดระวังต่อการเลือกตั�งสหร ัฐ,ยอดผู้ต ิดโควิด-19 พ ุ่ง ดอลลารท์รงตวัในวนันี� ขณะที>นักลงทนุพรอ้ม
สาํหรบัการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในสปัดาหนี์� ขณะที>การพุ่งขึ �นของยอดผูต้ิดโควิด-19 ทั>วโลกยังคงถ่วงความเชื>อมั>น  ดอลลารร์กัษาแรงบวก 
หลงัการปรบัขึ �นรายสปัดาหม์ากที>สุดเมื>อคดิเป็นเปอรเ์ซ็นตน์บัตั�งแต่ปลายเดือนก.ย.ในการซื �อขายครั�งก่อน นกัลงทนุเขา้ซื �อดอลลารข์ณะที>การเลือกตั�ง
ประธานาธิบดีในวนัพรุง่นี �ทาํใหต้ลาดการเงินเกิดความวติก 

 (-) อ ังกฤษล็อคดาวนค์ร ั�งใหม่ 1 เดือนขณะจนท.เตือนอาจขยายเวลาล็อคดาวนต์่อ  สมาชิกระดบัสงูของคณะรฐัมนตรีองักฤษกล่าวเมื>อวานนี�
ว่า การล็อคดาวนใ์นอังกฤษเป็นเวลา 1 เดือนที>นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สันประกาศเมื>อสุดสัปดาหที์>ผ่านมา อาจจะขยายออกไป ขณะที>องักฤษ
ประสบความยากลาํบากในการควบคมุกระแสการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 หลังจากที>ตา้นทานแนวโนม้การล็อคดาวนท์ั>วประเทศครั�งใหม่ใน
ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเดือนที>แลว้ นายกฯจอหน์สนัประกาศเมื>อวนัเสารว์า่ มาตรการจาํกดัครั�งใหม่ทั>วองักฤษจะเริ>มขึ �นหลงัเที>ยงคืนในเชา้วนัพฤหสับดี
และจะคงอยู่จนถงึวนัที> 2 ธ.ค. องักฤษซึ>งมียอดผูเ้สียชีวติอย่างเป็นทางการจากโควดิ-19 มากที>สดุในยโุรป เผชิญกบัยอดผูต้ดิเชื �อรายใหม่กวา่ 20,000 
คนตอ่วนั และนกัวทิยาศาสตรเ์ตือนวา่ ผูเ้สียชีวติอาจจะมากกวา่สภาวการณที์>ย ํ>าแย่ที>สุดที> 80,000 คนในฤดหูนาวนี� 

 (+/-) จีน เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.อยู่ท ี: 53.6 สูงสุดในรอบ 9 ปี สาํนกัข่าว CNBC รายงานว่า อุตสาหกรรมการผลิตของจีนยงัคง
ขยายตวัตอ่เนื>องเป็นเดือนที> 6 ติดตอ่กนั หลงั Caixin/Markit ไดเ้ปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือนต.ค. โดยอยู่ที>ระดบั 53.6  
ซึ>งเพิ>มขึ �นจากเดือนก.ย.ที>อยู่ในระดบั 53.0  และเป็นตวัเลขสูงสุดในรอบ 9 ปี นบัตั�งแต่เดือนม.ค. 2554 ปัจจยัสาํคญัที>ทาํใหด้ชันี PMI ภาคการผลิต
ของจีนยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื>อง เป็นผลจากโรงงานอุตสาหกรรมเริ>มใชก้าํลงัผลิตมากขึ �น ส่งผลให ้อุปสงค ์และ อุปทาน ดา้นการผลิตเพิ>มขึ �นใน
ช่วงเวลาเดียวกนั ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความมั>นใจมากขึ �นในการดาํเนินธุรกิจในช่วงที>เหลือของปีนี� 

 (+/-) ไบเดนกวาดคะแนนนิยมทั:วประเทศนําหน้าทร ัมป์ก่อนวันเลือกตั�ง  โพลสาํรวจซึ>งจดัทาํโดยสาํนกัข่าวเอ็นบีซี นิวส ์และวอลลส์ตรีท เจอร์
นลั ระบุวา่ โจ ไบเดน ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครต มีคะแนนนิยมทั>วประเทศนาํหนา้โดนลัด ์ทรมัป์ คูชิ่งจากพรรครีพบัลิ
กนั ก่อนที>การเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัจะมีขึ �นในวนัที> 3 พ.ย.นี� ผลสาํรวจซึ>งจัดทาํขึ �นในระหว่างวนัที> 29-31 ต.ค.ระว่า ไบเดนมีคะแนนนิยมทั>ว
ประเทศอยู่ที> 52% นาํหนา้ทรมัป์ซึ>งอยู่ที> 42% ขณะเดียวกนั ไบเดนยงัมีคะแนนนิยมนาํหนา้ทรมัป์ใน 12 รฐัสมรภูมิ หรือ "Battleground State" อยู่ที> 
51% ต่อ 45% โดยรฐัเหล่านี�ไดแ้ก่ แอริโซนา ฟลอริดา จอรเ์จีย ไอโอวา เมน มิชิแกน มินนิโซตา นอรท์แคโรไลนา นิวแฮมเชียร ์เพนซิลวาเนีย และ
วสิคอนซิน  ทางดา้นโพลสาํรวจซึ>งหนงัสือพิมพนิ์วยอรก์ ไทมส์ ทาํร่วมกบัเซียนา คอลเลจ ระบุว่า ไบเดนมีคะแนนนาํทรมัป์ ใน 4 รฐั Swing State ซึ>ง
ไดแ้ก่ รฐัวิสคอนซิน ฟลอริดา เพนซิลวาเนีย และแอริโซนา โดยโพลสาํรวจดงักล่าวจดัขึ �นระหว่างวนัที> 26-31 ต.ค. ทั�งนี � รฐั Swing Stage ถือเป็นรฐัชี �
ชะตาเนื>องจากเป็นรฐัที>ไม่ไดชี้ �ชัดว่าเป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ>งอย่างชัดเจน โดยรฐัเหล่านี�จะเป็นรฐัที>ประชากรมีความคิดทางการเมือง
แตกต่างกนัในจาํนวนที>ใกลเ้คียงกนั ทาํใหที้>ผ่านมาทั�งพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัควา้คะแนนจากรฐัเหล่านี�ไดม้ากนอ้ยสลบักนัไปมา จึงถูกมองว่า 
เป็นรฐัที>มีความสาํคญัตอ่การชี�วดัผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัมาตลอด 
 

 

  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.   58.0 58.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   54.4 54.4 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   53.3 53.3 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.   55.6 55.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ย.   1.0% 1.4% 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั>งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ย.   0.8% 0.7% 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื>อมั>นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.3 55.2 

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

วนัพธุที> 4 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการบรกิารโดย Caixin เดือนต.ค.   55.2 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 ้

 
 

 


