
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,863 1,847 1,831 

1,893 1,911 1,934 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  9.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,889.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจาก
แรงซื �อ Buy the dip ทองคําเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความไมแ่น่นอนต่างๆ  ไมว่่าจะเป็น สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยโุรปและสหรัฐ  รวมไปถึงความไม่แน่นอนอัน
เนื�องมาจากการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย.นี �  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําถกูแรงขายทํากําไรสลบัออกมา  ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์ซึ�งเป็นสกุลเงินปลอดภัยที�มีสภาพคล่องสูง
ยงัคงได้รับแรงหนนุจากความไมแ่น่นอนดงักล่าวเช่นกนั  นอกจากนี �สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนุนเพิ�มจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที�ออกมาดีเกินคาด  อาทิ  การใช้จ่ายส่วน
บคุคลของผู้บริโภคสหรัฐที�เพิ�มขึ �น 1.4% ในเดือนก.ย. และสงูกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.0% ส่วนดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคจากม.มชิิแกนที�ดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 81.8 ในเดือนต.ค. ซึ�ง
เป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค. และสงูกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 81.2  ปัจจยัดงักล่าวกระตุ้นให้เกิดแรงขายในตลาดทองคําออกมาบางส่วน  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลด -
0.58 ตนัในวนัศกุร์  ขณะที�เช้านี �  ราคาทองคําอ่อนตวัลงแตะ 1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในตลาดเอเชียโดยได้รับแรงกดดนัจากการอ่อนค่าของปอนด์  หลงัจากสดุสปัดาห์ที�ผ่านมานายบอริส จอห์น
สนั นายกรัฐมนตรีองักฤษประกาศว่า อังกฤษจะเข้าสู่ภาวะ Lockdown ทั�วประเทศอีกครั �งเพื�อยบัยั �งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ก่อนจะมีแรงซื �อหนุนให้ราคาดีดตัวขึ �นอีกครั �ง  
สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐจาก ISM และ ข้อมลูค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1889.80 1863.84 1866.73 1878.73 9.33 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1895.09 24.16 40.87 

MA 50 Days 1914.80 25.20 42.30 

MA 200 Days 1772.35 19.90 40.84 

RSI 9 Days 39.68 39.77 28.56 

RSI 14 Days 42.59 42.42 34.26 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,257.67 -0.58 

ishare 17,411.69 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9878 0.8636 0.8779 

10 วนั 0.9731 0.7517 0.9035 

20 วนั 0.9430 0.4636 0.6926 

50 วนั 0.9562 0.1876 0.8556 

100 วนั 0.9487 0.4872 0.9213 

200 วนั 0.8989 0.0994 0.8846 

 

 

02 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น โดยการเปิด
สถานะซื อพจิารณาบริเวณแนวรับ 1,869-1,863  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ และหากราคาขยับขึ นควรแบ่งขายทาํกําไรบางส่วน
หากราคาทองคําไม่ผ่านโซน 1,889-1,893  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่ถ้าผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

หากระหวา่งวนัหากราคาทองคําไม่หลดุ1,869-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึ �นต่อ โดยหากยืนเหนือบริเวณ 1,893 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ การขยบัขึ �นจะมีแนวต้านถดัไปที� 1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ก่อนหน้า) แต่หากหลดุแนวรับแรก กรอบด้านล่าง
จะอยูท่ี� 1,849-1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) แกนนําวุฒิฯสหรัฐเผยคองเกรสจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปีหน้า  นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒุิสภา
สหรัฐ กล่าววา่ สภาคองเกรสจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงต้นปีหน้า  ถ้อยแถลงของนายแมคคอนเนลล์ถือเป็นการปิดโอกาสที�สหรัฐ
จะมีการออกมาตรการเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 
พ.ย.  "ผมคดิวา่นั�นเป็นสิ�งที�เราจะต้องทําในช่วงเริ�มต้นปีใหม่ โดยตั �งเป้าช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดเล็กและโรงพยาบาล ซึ�งกําลงัได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดรอบสองของไวรัสโควดิ-19" นายแมคคอนเนลล์กล่าว 

• (-) อังกฤษประกาศล็อกดาวน์ทั=วประเทศอีกครังหลังโควดิ-19 ระบาดซํ ารอบสอง  นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษประกาศว่า องักฤษจะ
เข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์ทั�วประเทศอีกครั �งเพื�อรับมือการแพร่ระบาดอีกครั �งของโควิด-19  รายงานระบุว่า มาตรการใหม่นี �จะมีผลบงัคบัใช้ตั �งแต่วนัพฤหสับดีที� 
5 พ.ย. ไปจนถึงวันที� 2 ธ.ค. และธุรกิจค้าปลีกรวมไปถึงธุรกิจบริการที�ไม่จําเป็นจะถูกสั�งปิดทั �งหมด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนและสถานศึกษาอื�น ๆ ยัง
สามารถเปิดได้  นายจอห์นสนัระบวุา่ ประชาชนควรออกจากบ้านด้วยเหตผุลบางอย่างเทา่นั �น เช่น ทํางาน ออกกําลงักาย หรือการดแูลผู้ อื�นตามหน้าที� และ
สามารถอยู่กบับคุคลอื�นนอกเหนือสมาชิกภายในบ้านในที�กลางแจ้งได้เพียงครั �งละคนเทา่นั �น 

• (-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี ความเชื=อมั=นผู้บริโภคสหรัฐสูงเกินคาดในเดือนต.ค.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 81.8 ในเดือนต.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนมี.ค. และสูงกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 81.2 จากระดบั 80.4 
ในเดือนก.ย. 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคสูงเกินคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ การใช้จ่ายส่วนบคุคลของผู้บริโภคสหรัฐเพิ�มขึ �น 1.4% ใน
เดือนก.ย. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.0% หลงัจากเพิ�มขึ �น 1.0% ในเดือนส.ค. 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจดีกว่าคาด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (30 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุพากนัเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะที�เป็นสกุลเงินปลอดภยัท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกบัการที�โรคโควิด-19 แพร่
ระบาดเพิ�มขึ �นทั�วโลก และดอลลาร์ยงัได้แรงหนุน หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�ดีเกินคาดด้วย ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของ
ดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.10% แตะที�ระดบั 94.0412  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.67 
เยน จากระดบั 104.66 เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9170 ฟรังก์ จากระดบั 0.9158 ฟรังก์ แต่อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�
ระดบั 1.3317 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3324 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1644 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1671 ดอลลาร์ ส่วนเงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.2956 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2927 ดอลลาร์  

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี PCE เพิ=มขึ น 0.2% ในเดือนก.ย.    กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
เพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนก.ย. เมื�อเทียบรายเดือน หลังจากดีดตวัขึ �น 0.3% ในเดือนส.ค.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PCE เพิ�มขึ �น 1.4% ในเดือนก.ย. หลงัจาก
เพิ�มขึ �น 1.4% เช่นกนัในเดือนส.ค.  ส่วนดชันี PCE พื �นฐาน ซึ�งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อที�ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ให้ความสําคญั เพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนก.ย.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PCE พื �นฐานดีดตวัขึ �น 1.5% ในเดือนก.ย. 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนีต้นทุนการจ้างงานเพิ=มขึ น 0.5% ในไตรมาส 3  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันี �ว่า ดชันีต้นทนุการจ้างงาน (ECI) ซึ�งเป็น
มาตรวดัต้นทนุแรงงานที�กว้างที�สดุ เพิ�มขึ �นเพียง 0.5% ในไตรมาส 3 เมื�อเทียบรายไตรมาส สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ หลงัจากเพิ�มขึ �น 
0.5% เช่นกนัในไตรมาส 2 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 157.51 จุด แรงขายหุ้นเทคโนฯกดดันตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (30 ต.ค.) และปรับตวัลงราย
สัปดาห์มากที�สุดนับตั �งแต่เดือนมี.ค.ที�ผ่านมา เนื�องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆ หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการที�น่าผิดหวัง 
นอกจากนี � นกัลงทนุยงัวติกเกี�ยวกบัจํานวนผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 ที�เพิ�มขึ �นสงูเป็นประวตักิารณ์ และความกงัวลเกี�ยวกบัผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที�จะ
มีขึ �นในวนัที� 3 พ.ย.นี �  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 26,501.60 จุด ลดลง 157.51 จุด หรือ -0.59%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,269.96 จุด ลดลง 
40.15 จดุ หรือ -1.21% และดชันี Nasdaq ปิดที� 10,911.59 จดุ ลดลง 274.00 จดุ หรือ -2.45%   

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที� 2 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการผลิตโดย Caixin เดือนต.ค.   52.9 53.0 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   58.0 58.0 

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

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

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

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย.   1.0% 1.4% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ย.   0.8% 0.7% 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.3 55.2 

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

วนัพธุที� 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 

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

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   746K 751K 

วนัศกุร์ที� 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 รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.1% 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 30 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


