
  

                           ช่วงบ่ายราคาทองคําลดช่วงลบลง  หากยืนเหนือโซน 
1,885-1,880  ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาทองคํายังมีโอกาสอาจทดสอบ
แนวต้านบริเวณ 1,916 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถผ่านไปได้ 
อาจเกิดแรงซื .อทํากําไรเข้ามาเพิ1มจนอาจทําให้ราคาปรับตัวขึ .นทดสอบ
แนวต้านที1 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

04 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ผู้บริหารในตลาดวอลล์สตรีทและอตุสาหกรรมการเงินเรียกร้องให้ระมดัระวงั เนื�องจากอาจไม่มีผู้ชนะอย่างชดัเจนในช่วงหลายชั�วโมงหลงัปิดคหูาเลือกตั 'ง
ในสหรัฐ ซึ�งเสี�ยงที�จะทําให้การนบัคะแนนมีความยืดเยื 'อและจะสร้างภาวะติดขัดแก่ตลาดและธุรกิจ  ขณะเดียวกัน ปธน.ทรัมป์ กล่าวหา พรรคเดโมแครตว่า 
พยายามขโมยคะแนนการเลือกตั 'ง โดยระบุว่าเขากําลงัจะไปที�ศาลสูงสุด นอกจากนี ' ปธน.ทรัมป์ เตรียมจดัแถลงข่าวต่อสื�อมวลชนที�ห้องโถงฝั�งตะวนัออกของ
ทําเนียบขาว เพื�อขอบคุณครอบครัวของตนเอง และขอบคุณชาวอเมริกันที�สนับสนุนเขา ซึ�งทําให้เขาได้รับชัยชนะในหลายรัฐอย่างคาดไม่ถึง อย่างไรก็ตาม 
ทางด้านนายโจ ไบเดน แสดงความมั�นใจว่า เขาจะสามารถคว้าชยัชนะในการเลือกตั 'งประธานาธิบดีครั 'งนี 'เช่นกนั แนวโน้มดงักล่าว ทําให้เกิดการคาดการณ์ว่า
การเลือกตั 'งประธานาธิบดีสหรัฐครั 'งนี ' ส่อเค้าที�จะนํามาซึ�งความวุ่นวายและการรับรองผลการเลือกตั 'งอาจมีความยืดเยื 'อ ซึ�งทองคําได้รับแรงหนุนในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั แตด่อลลาร์ก็แข็งคา่ขึ 'นเช่นกนั ส่งผลให้ราคาทองคําปรับขึ 'นในระดบัจํากดั ทั 'งนี ' ราคาทองคําอาจผนัผวนตามผลการเลือกตั 'ง แนะนํากลยุทธ์
การลงทนุในช่วงนี 'ยงัคงเน้นการลงทนุระยะสั 'นและทํากําไรจากการแกว่งตวัของราคาทองคํา โดยบริเวณ 1,885-1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นแนวรับ  หากราคา
ทองคําสามารถยืนเหนือโซนดงักล่าวได้มีโอกาสที�ราคาจะขึ 'นทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,916-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่หากไม่สามารถยืนได้ราคาก็มี
โอกาสอ่อนตวัลงอีกครั 'ง 

 
ตารางที1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

4/11/2563 16:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,908.30 1,892.24 -16.06  -0.84% 

Spot Silver ($) 24.23 23.68 -0.55  -2.26% 

เงนิบาท (฿/$) 31.02 31.14 0.13  0.41% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,950 50  0.18% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.71 39.86 0.15  0.38% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.12 37.96 -0.16  -0.42% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1723 1.1666 -0.0056  -0.48% 

ที1มา : Bisnews 

ที1มา : Bisnews 
 

 1,880  1,863  1,847 

  1,916  1,934  1,955 

 

  



 

 

• (+) ยอดผู้ป่วยโควดิ-19 ในรพ.สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที1กว่า 50,000 คน  จํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสหรัฐทะลุ 50,000 คน
เมื�อวานนี ' ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 เดือน ขณะที�การทะยานขึ 'นของยอดผู้ติดเชื 'อเสี�ยงกดดนัให้ระบบสาธารณสุขของประเทศดําเนินการใกล้ถึงขีด
ความสามารถในการรองรับ  รัฐเท็กซสัรายงานจํานวนผู้ ป่วยที�รักษาตวัในโรงพยาบาลในปัจจุบนัสูงสุดที� 5,936 คน ตามด้วยรัฐอิลลินอยส์ที� 3,594 คนและ
รัฐแคลิฟอร์เนียที� 3,270 คน ซึ�งขณะที�รัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ ป่วยเป็น 3 เท่าของรัฐอิลลินอยส์ แต่ยอดผู้ติดเชื 'อรายใหม่สูงสุดต่อหวัในแถบมิดเวสต์  จํานวน
ผู้ ป่วยโควดิ-19 ที�รักษาตวัในโรงพยาบาลทั�วประเทศเพิ�มขึ 'นกว่า 64% นบัตั 'งแต่วนัที� 1 ต.ค. สู่ 50,176 คนเมื�อวานนี ' ซึ�งสูงที�สุดนบัตั 'งแต่วนัที� 7 ส.ค. ตวัเลข
ดงักล่าวยงัตํ�ากวา่ยอดผู้ รักษาตวัในโรงพยาบาลสงูเป็นประวตักิารณ์ที� 58,370  คนในวนัที� 22 ก.ค. 

• (-) ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงเกือบ 20 ดอลลาร์ วิตกผลเลือกตั .งสหรัฐไม่แน่นอน  ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงลงเกือบ 20 ดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกกงัวล
เกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั 'งประธานาธิบดีสหรัฐ หลงัจากโดนลัด์ ทรัมป์ ผู้สมคัรจากพรรครีพบัลิกนัได้กล่าวอ้างว่าตนเองถูกโกงคะแนนการ
เลือกตั 'ง และขู่ว่าจะขอให้ศาลสูงสุดเข้าแทรกแซงกระบวนการนับคะแนนเลือกตั 'ง  ณ เวลา 15.38 น.ตามเวลาไทย สัญญาทองคําตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) ซึ�งมีการซื 'อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วงลง 19.70 ดอลลาร์ หรือ 1.03% แตะที� 1,890.70 ดอลลาร์/ออนซ์     

• (+/-) ทรัมป์แถลงอ้างชัยชนะ ลั1นถูกโกง เตรียมฟ้องศาลสูง  โดนลัด์ ทรัมป์ ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมยัที�สองในนามพรรครีพบัลิกนั ได้
จดัแถลงข่าวตอ่สื�อมวลชนที�ห้องโถงฝั�งตะวนัออกของทําเนียบขาวในช่วงบ่ายวนันี 'ตามเวลาไทย โดยทรัมป์กล่าวขอบคณุครอบครัวของตนเอง และขอบคณุ
ชาวอเมริกนัที�สนบัสนนุเขา ซึ�งทําให้เขาได้รับชยัชนะในหลายรัฐอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ�งบรรดารัฐสมรภูมิ  "ในการเลือกตั 'งครั 'งนี 'มีชาวอเมริกัน
ออกมาใช้สิทธิมากเป็นประวตัิการณ์ เราชนะในรัฐฟลอริดาด้วยคะแนนสูงมาก เรายงัชนะในเท็กซสัและโอไฮโอ อีกทั 'งยงัชัดเจนด้วยว่าเราชนะในจอร์เจีย 
และเรากําลงัจะชนะในเพนซลิเวเนีย เรามีคํ�าคืนที�ยิ�งใหญ่" ทรัมป์กล่าว  ขณะเดียวกนั ทรัมป์ยงัอ้างด้วยว่าตนเองถูกโกงคะแนนเสียง โดยกล่าวว่า "เป็นเรื�อง
น่าเศร้าใจที�มีคนกลุ่มหนึ�งพยายามหลอกลวงประชาชนที�ลงคะแนนให้ผม และเราจะไม่ยอมให้เรื�องนี 'เกิดขึ 'น"  "เราเตรียมฉลองชยัชนะครั 'งใหญ่ เรากําลงัชนะ
ในทุกสิ�ง แต่ก็มีเหตุที�ทําให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงัก เรากําลังจะไปที�ศาลสูงสุด เราต้องการให้การโหวตทั 'งหมดยุติลง เราไม่ต้องการให้พวกเขาไปที�คูหา
เลือกตั 'งในเวลาตีสี�และลงคะแนนเสียงในเวลานั 'น"  ทั 'งนี ' ยงัไม่เป็นที�ชดัเจนว่า "การไปศาลสูงสุด" ในความหมายของทรัมป์คืออะไร เนื�องจากศาลสูงสุดของ
สหรัฐไม่ใช่สถานที�แรกที�จะทําการตดัสินคดีความ แตจ่ะพิจารณาทบทวนการตดัสินของศาลชั 'นต้น  "นี�เป็นการโกงชาวอเมริกนั นี�เป็นสิ�งที�สร้างความอบัอาย
ให้กบัประเทศของเรา มนัเป็นช่วงเวลาที�น่าเศร้าสําหรับผม" ทรัมป์กล่าว  รายงานล่าสุดระบุว่า โจ ไบเดน คู่ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต 
ได้รับชยัชนะในรัฐแอริโซนา ซึ�งนบัเป็นรัฐแรกที�ไบเดนช่วงชิงจากทรัมป์มาได้ โดยทรัมป์คว้าชยัที�รัฐนี 'ในการเลือกตั 'งเมื�อ 4 ปีที�แล้ว 

• (+/-) ผู้บริหารในตลาดวอลล์สตรีทกังวลหลังศึกเลือกตั .งสหรัฐสูสี  ผู้บริหารในตลาดวอลล์สตรีทและอุตสาหกรรมการเงินเรียกร้องให้ระมดัระวงัในคํ�า
วนัองัคารตามเวลาท้องถิ�น เนื�องจากไม่มีผู้ชนะอย่างชดัเจนในช่วงหลายชั�วโมงหลงัปิดคหูาเลือกตั 'งในการเลือกตั 'งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2020 ซึ�งเสี�ยงที�จะ
ทําให้การนบัคะแนนมีความยืดเยื 'อที�สร้างภาวะติดขดัแก่ตลาดและธุรกิจ   ในขณะที�ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐลดหย่อนภาษีครั 'งใหญ่แก่
อตุสาหกรรมการเงินและลดกฎระเบียบ แตส่มยัแรกของเขามีความผนัผวนและไม่สามารถคาดเดาได้ โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศ ปีนี 'การรับมือที�
ไม่เสถียรของคณะบริหารสหรัฐต่อการระบาดของโควิด-19 สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยเศรษฐกิจสหรัฐร่วงลง ในขณะที�ตลาดปรับตวัผนัผวนและการ
ว่างงานพุ่งขึ 'น ขณะที�เมืองและรัฐต่างๆดําเนินแนวทางที�แตกต่างกนัในการล็อคดาวน์เพื�อยบัยั 'งการแพร่กระจายของโควิด-19  ตลาดวอลล์สตรีทโน้มเอียง
ไปสู่ฝ่ายซ้ายในการเลือกตั 'งครั 'งนี ' โดยนายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตแซงหน้าปธน.ทรัมป์ในการระดมทนุอุตสาหกรรมการเงิน ซึ�งขณะที�ผู้บริหาร
จํานวนมากระบวุา่ พวกเขาไม่ได้สนบัสนนุนโยบายทั 'งหมดของนายไบเดน แตพ่วกเขาเชื�อวา่ นายไบเดนจะคาดเดาได้ง่ายกวา่และดีกวา่สําหรับประเทศ  

• (+/-) คาดเลือกตั .งสหรัฐสูสีแต่"ทรัมป์"มีโอกาสชนะเหนือ"ไบเดน"  ตลาดพนนัคาดวา่ การเลือกตั 'งประธานาธิบดีสหรัฐเริ�มสูสีกนัอีกครั 'ง หลงัมีแนวโน้ม
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐพลิกมานํานายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครต  ตลาด Smarkets ในองักฤษคาดว่า ปธน.ทรัมป์มีโอกาสชนะ 
55% ซึ�งเพิ�มขึ 'นจาก 39% เมื�อเปิดคูหาเลือกตั 'ง ความเป็นไปได้ที�ว่า ปธน.ทรัมป์จะชนะเพิ�มสู่ 80% ณ จุดหนึ�ง  โอกาสชนะของนายไบเดนในตลาด 
Smarkets ลดลงสู่ 45% จาก 61% ในช่วงแรก 
 

   ที1มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั.งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 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% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 'อภาคโรงงานเดือนก.ย.  1.1%** 0.7% 

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

วนัพธุที� 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.   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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 30 ตลุาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


