
 

 

 

 

   

1,882  1,863  1,847 

 1,911  1,934  1,955 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ขยบัขึ �นทาํระดับสงูสุดไวบ้ริเวณ 1,898.58 ดอลลารต่์อออนซ ์ราคาทองคาํสามารถปรบัตัวขึ �นได ้แมว่้าดอลลารจ์ะแข็งค่า สะทอ้นว่า นกัลงทนุเขา้ซื �อ
สินทรพัยป์ลอดภยัและสกลุเงินปลอดภยัไปพรอ้มๆกนั  เพื2อป้องกนัความเสี2ยงจากความไม่แน่นอนที2อาจเกิดขึ �นจากการเลือกตั�งปธน.สหรฐัในวนันี � (3 พ.ย.ตามเวลาสหรฐั)  ซึ2ง
ขณะนี � ผลสํารวจของ CNBC/Change Research ระบุว่า นายโจ ไบเดน ผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตยังมีคะแนนนําในกรอบแคบๆเหนือ
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัใน 6 รฐั swing state ไดแ้ก่ อรโิซน่า, ฟลอลิดา้, มิชิแกน, นอรท์แคโลไรน่า, เพนซิวาเนีย และวิสคอนซิน ซึ2งคะแนนความนิยมของทรมัป์เริ2มตี
ตื �นไบเดนขึ �นมาเรื2อยๆ จากก่อนหนา้นี �ไบเดนมีคะแนนนาํทิ �งห่างจากทรมัป์มากพอสมควร ทาํใหต้อ้งมาลุน้ผลการนบัคะแนนหลงัการเลือกตั�งอีกครั�ง ซึ2งยงัคงมีความไม่แน่นอนสงู 
และมีโอกาสอย่างมากที2จะไม่สามารถทราบผลการเลือกตั�งไดภ้ายในคืนวนัเลือกตั�งตามเวลาสหรฐั  เหตเุพราะปีนี �มีบตัรลงคะแนนทางไปรษณียเ์ป็นจาํนวนมาก  ซึ2งตอ้งใชเ้วลา
และขั�นตอนมากขึ �นในการนบัคะแนน  นอกจากนี � เป็นที2คาดกนัว่า การเลือกตั�งปีนี �จะมีผูม้าใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตั�งมากที2สดุในรอบศตวรรษ หลงัจากเว็บไซต ์United States 
Elections Project ระบวุ่า ขณะนี �มีชาวอเมรกินัใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตั�งล่วงหนา้แลว้กว่า 97 ลา้นราย จึงคาดว่าผลการเลือกตั�งครั�งนี �จะเป็นที2จบัตามองของทั2วโลก และอาจส่งผล
ใหต้ลาดผนัผวนได ้ ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,911 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหที์2ผ่านมา) อาจส่งผลใหม้ีแรง
ขายทาํกาํไรระยะสั�นเพิ2มขึ �น สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นระยะสั�นในโซน 1,903-1,911 ดอลลารต่์อออนซ ์หากผ่านไปไดแ้นวตา้นสาํคญัจะอยู่ในบรเิวณ 1,934 ดอลลารต่์อออนซ์
(ระดบัสงูสดุของเดือนต.ค.) ขณะที2แนวรบัระยะสั�นยงัประเมินแนวรบัในโซน 1,885-1,882 ดอลลารต่์อออนซ ์และแนวรบัถดัไปที2 1,863 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ 
เนน้เก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั แนะนาํซื �อหากราคาไม่หลดุแนวรบับรเิวณ 1,882-1,863 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,847 ดอลลารต่์อออนซ)์ ขายทาํกาํไรเพื2อ
ลดขนาดพอรต์การลงทนุหากราคาไม่ผ่านแนวตา้นบรเิวณ โซน 1,903-1,911 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่ถา้หากผ่านสามารถแนะนาํถือต่อเพื2อไปรอขายที2แนวตา้นถดัไป   
 

                     เ น้ น ท ํ าก ํ า ไ ร ร ะ ย ะสั� น จ าก ก าร แ ก ว่ ง ตั ว  โด ย

พิจารณาซื�อระยะสั�น ในโซน 1,882-1,863 ดอลลารต์ ่อออนซ ์และ

ขายหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 1,911 ดอลลารต์ ่อออนซ ์เนื3องจาก

ราคาอาจมีความผันผวนเพ ิ3มข ึ�นจากผลการเลือกตั�งสหร ัฐ 

03 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

03/11/2563  11.28  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,893.40 1,892.26 -1.14  -0.06% 

Spot Silver ($) 24.09 24.03 -0.05  -0.22% 

เงนิบาท (฿/$) 31.09 31.06 -0.03  -0.09% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,850 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 38.97 38.98 0.01  0.03% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.06 36.87 -0.19  -0.51% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1640 1.1652 0.0012  0.11% 

ที3มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ยอดผู้ต ิดโควดิ-19 ในสหรัฐทะลุระดับประวัต ิการณ,์ ยอดผู้เสียช ีวิตรายสัปดาหเ์พ ิ3ม 3%  การวเิคราะหข์องภาคเอกชนระบวุ่า จาํนวนผูต้ิด
เชื �อโควิด-19 รายใหม่ในสหรฐัแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์อีกครั�งในสัปดาหที์2ผ่านมา ซึ2งเพิ2มขึ �น 18% สู่กว่า 575,000 คน ขณะที2ยอดผูเ้สียชีวิต
เพิ2มขึ �น 3% จาํนวนผูต้ดิเชื �อรายใหม่ที2รายงานในแต่ละสปัดาหเ์พิ2มขึ �นติดตอ่กนัเป็นสปัดาหที์2 4 โดยเพิ2มขึ �นมากที2สดุช่วง 2 สปัดาหที์2ผ่านมา ประชาชน
เกือบ 5,800 คนทั2วประเทศเสียชีวิตจากไวรสัดงักล่าวในรอบ 7 วนัถึงวนัที2 1 พ.ย. ทาํใหย้อดผูต้ิดเชื �อสะสมปรบัสู่กว่า 30,000 คน ผูเ้ชี2ยวชาญดา้น
สขุภาพระบวุา่ ยอดผูเ้สียชีวติมีแนวโนม้จะเพิ2มขึ �น 4 - 6 สปัดาหห์ลงัการทะยานขึ �นในยอดผูต้ดิเชื �อ 

 (-)  ดอลลารไ์ด้ร ับแรงซ ื�อก่อนเลือกตั�งสหร ัฐ ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสูงสดุรอบ 1 เดือนในวนันี� ขณะที2นกัลงทนุเลือกที2จะใชค้วามระมดัระวงัในช่วง
ไม่กี2ชั2วโมงก่อนการเปิดคูหาเลือกตั�งในสหรฐั  เทรดเดอรว์ิตกเกี2ยวกับผลการเลือกตั�ง และแทนที2จะคาดถึงผลที2เฉพาะเจาะจง หลายคนแห่เขา้ถือ
ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัย เพื2อป้องกนัความผันผวนเมื2อมีการเปิดเผยผล เมื2อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงิน ดอลลารอ์ยู่ที2 94.050 ต ํ2ากว่าระดบั
สงูสุดรอบ 1 เดือนของเมื2อวานนี�เล็กนอ้ย เยนปรบัขึ �นเช่นกนัในช่วงไม่กี2สปัดาหที์2ผ่านมา และทรงตวัที2 104.75 เยนต่อดอลลารใ์นการซื �อขายช่วงแรกที2
ตลาดเอเชีย การสาํรวจความคิดเห็นแสดงอย่างต่อเนื2องว่า นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครต มีคะแนนนาํปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ นกัวิเคราะห์
กล่าวว่า ชยัชนะของนายไบเดนอาจจะทาํใหด้อลลารอ์่อนลงเนื2องจากเขาตั�งใจที2จะใชจ่้ายครั�งใหญ่ในดา้นแผนกระตุน้ ขณะที2นโยบายต่างประเทศที2มี
เสถียรภาพมากขึ �นอาจจะหนนุสกุลเงินที2เกี2ยวขอ้งกบัการคา้ แต่ในขณะที2การแข่งขันในรฐัสมรภูมิมีความสูสีกนัและในขณะที2แนวโนม้ชยัชนะของป
ธน.ทรมัป์หรือผลที2ไม่ไดข้อ้สรุปอาจจะเป็นแรงหนนุดอลลาร ์ความเคลื2อนไหวในวนันี�อยู่ในระดบัเบาบาง 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก นักลงทุนจับตาผลการเลือกตั�งสหร ัฐ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ2มขึ �นในเชา้วนันี� ตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้
นิวยอรก์ที2ปิดพุ่งขึ �นกว่า 400 จุดเมื2อคืน ขณะที2นักลงทุนจับตาการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในวันอังคารที2 3 พ.ย.ตามเวลาสหรัฐ ดัชนี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที2 3,239.81 จุด เพิ2มขึ �น 14.69 จุด, +0.46% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที2 24,689.56 จุด เพิ2มขึ �น 229.55 
จุด, +0.94% ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี�ที2  12,641.28 จุด เพิ2มขึ �น 49.97 จุด, +0.40% ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี�ที2 
2,315.81 จุด เพิ2มขึ �น 15.65 จุด, +0.68% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที2 2,453.29 จุด เพิ2มขึ �น 10.16 จุด, +0.42% ดชันี FBMKLCI 
ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที2 1,469.11 จดุ เพิ2มขึ �น 2.65 จดุ, +0.18% 

 (+/-) ‘อเมร ิกัน’ โหวตก่อนเลือกตั�ง 97 ล้าน สูงสุดในรอบร้อยปี “อเมริกนั” ใชส้ิทธิเลือกตั�งล่วงหนา้ 97 ลา้น สูงสุดในรอบรอ้ยปี แบง่เป็นโหวตที2
คหูา 35 ลา้น และทางไปรษณียอี์ก 62 ลา้น เว็บไซต ์United StatesElections Project ระบวุ่า ขณะนี�มีชาวอเมรกินัใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตั�งล่วงหนา้
แลว้กว่า 97 ลา้นราย ก่อนที2สหรฐัจะเปิดฉากการเลือกตั�งอย่างเป็นทางการในวนัที2 3 พ.ย. นี � สาํนักข่าวซินหวัรายงานว่า เวบ็ไซตด์งักล่าวดาํเนินการ
โดยศาสตราจารยไ์มเคลิ แม็คโดนลัด ์จากมหาวทิยาลยัฟลอรดิา โดยผลการติดตามขอ้มลูระดบัเคานตี์เปิดเผยว่า การใชส้ิทธิออกเสียงล่วงหนา้จนถึง
เวลา 18.30 น. ของวนัจันทร ์(2 พ.ย.) ตามเวลาฝั2 งตะวนัออกของสหรฐั หรือ 6.30 น. ของวนันี�ตามเวลาไทย อยู่ที2 97,867,186 ลา้นเสียงแลว้ การ
โหวตล่วงหนา้นี�แบ่งเป็นการโหวตที2คหูาเลือกตั�ง 35 ลา้นเสียง และอีก 62 ลา้นเสียงเป็นการโหวตทางไปรษณีย ์โดยตวัเลขดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 71% ของคะแนนโหวตทั�งหมดในการเลือกตั�งครั�งก่อนเมื2อปี 2559 สาํหรบัใน 20 รฐัที2มีการรายงานการลงทะเบียนสนบัสนนุพรรคการเมือง 
ทาง U.S. Elections Project พบวา่ 45.2% ของผูที้2โหวตล่วงหนา้นั�นลงทะเบียนสนบัสนนุพรรคเดโมแครต ส่วนอีก 30.5% ลงทะเบียนสนบัสนนุพรรค
รีพบัลิกนั และอีก 23.6% ไม่ไดล้งทะเบียนสนบัสนุนพรรคใด อย่างไรก็ตาม เป็นที2คาดกนัว่า การเลือกตั�งปีนี �จะมีผูม้าใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตั�งมาก
ที2สดุในรอบศตวรรษ 

 (+/-) โพลลช์ ี�" โจ ไบเดน"มีคะแนนนําเล็กน้อยในร ัฐท ี3ไม่มีฝ่ายใดครองเสียงข้างมาก ผลสาํรวจของ CNBC/Change Research ระบุว่า นายโจ 
ไบเดน ผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครตยงัมีคะแนนนาํในกรอบแคบๆเหนือประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัใน 6 รฐัที2ไม่
มีฝ่ายใดครองเสียงขา้งมาก (swing state) นายไบเดนนาํปธน.ทรมัป์ 3% ในรฐัแอริโซนาและฟลอริดา, 7% ในมิชิแกน, 2% ในนอรธ์แคโรไลนา, 4% 
ในรฐัเพนซิลเวเนียและ 8% ในรฐัวสิคอนซิน ผลสาํรวจไดร้วมถึงผูมี้แนวโนม้ออกเสียง 3,328 คน โดยมีค่าความผิดพลาด 1.7%  ผลสาํรวจทั2วประเทศ
พบว่า นายไบเดนมีคะแนนนาํ 52% ต่อ 42% ก่อนการเลือกตั�งวนัที2 3 พ.ย. โดยไดร้วมผูมี้แนวโนม้ออกเสียง 1,880 คนในผลสาํรวจดงักล่าว ซึ2งมีค่า
ความผิดพลาด 2.26% 

  ท ี3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์2 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% 

วนัองัคารที2 3 พ.ย. ทั�งวนั ญี2ปุ่ น Bank Holiday : Culture Day   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั2งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ย.   1.0% 0.7% 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื2อมั2นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.3 55.2 

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

วนัพธุที2 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 

วนัพฤหสับดีที2 5 พ.ย. 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   746K 751K 

วนัศกุรที์2 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 รายไดเ้ฉลี2ยตอ่ชั2วโมง   0.2% 0.1% 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที2มีการประกาศออกมา 

*ที2มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที2 30 ตลุาคม 2563 ซึ2งอาจมีการเปลี2ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 


