
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,880 1,863 1,847 

1,916 1,934 1,955 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 12.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการคาดการณ์ว่าผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐอาจเป็นสถานการณ์ "Blue Wave" 
หรือ  สถานการณ์ที�นายไบเดนสามารถเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ และพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากทั �งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ  ซึ�งจะทําให้มีการผลักดันการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐขนาดใหญ่  จึงเป็นปัจจยักดดนัสกลุเงินดอลลาร์  พร้อมกบักระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วยป้องกันความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุล
เงิน  นอกจากนี �  ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยงัได้รับแรงหนนุจากความวิตกว่าการเกิดสถานการณ์ Contested Election คือ การเลือกตั �งที�มีการโต้แย้ง ซึ�งหมายถึงการที�มีฝ่ายหนึ�ง
ฝ่ายใดไมย่อมรับผลการเลือกตั �ง  หรือ หากเกิดการร้องเรียนเรื�องความถกูต้องชอบธรรมของการนบัคะแนนบตัรเลือกตั �งทางไปรษณีย์  จนต้องพึ�งกระบวนการทางกฎหมายในการชี �ขาดผู้ชนะ นั�น
ทําให้ต้องใช้เวลาเป็นสปัดาห์ หรือ เป็นเดือน กว่าจะทราบผลการเลือกตั �ง  สถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,910.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะที�เช้านี �
ราคาทองคําแกว่งตัวผันผวน  โดยปรับตัวขึ �นก่อนทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,916.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะมีแรงขายสลับออกมาหลังจากที�ผลการนับคะแนนเบื �องต้นบ่งชี �ว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวโน้มจะได้รับชยัชนะในหลายรัฐ  ส่งผชลให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,880.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สําหรับวนันี �  แนะนําเกาะติดผลการนบัคะแนนการ
เลือกตั �งสหรัฐในรัฐ Swing State เป็นหลกั  รวมไปถึงติดตามการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และดชันี PMI ภาคบริการ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1910.58 1886.20 1894.70 1907.63 12.14 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1894.38 24.06 39.99 

MA 50 Days 1913.69 25.09 41.98 

MA 200 Days 1775.73 19.97 40.51 

RSI 9 Days 51.44 48.37 45.55 

RSI 14 Days 49.76 47.36 44.85 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,255.92 0.00 

ishare 17,404.23 -7.46 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9664 -0.9856 0.0958 

10 วนั 0.9491 0.2406 0.7071 

20 วนั 0.9528 0.2704 0.6425 

50 วนั 0.9583 0.1935 0.8425 

100 วนั 0.9458 0.4105 0.9165 

200 วนั 0.9034 0.1317 0.8863 

 

 

04 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นทํากําไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว จุดเสี�ยงเข้า
ซื �อมีแนวรับบริเวณ 1,880-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากราคา
ขยับขึ �นควรแบ่งขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านโซน 
1,916-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากรับความเสี�ยงได้น้อยแนะนํา
ชะลอการลงทุนออกไปก่อนทราบผลการเลือกตั �งสหรัฐ 

 

 

ระหว่างวนัหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ 1,916 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีโอกาสที�ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับ แต่หากยืนเหนือ
บริเวณ 1,880-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ราคาจะมีการแกวง่ตวัเพิ�มสงูขึ �น อยา่งไรก็ตาม หากราคากลบัขึ �นไปยืนเหนือแนวต้านแรกได้ ราคา
มีโอกาสที�ราคาจะขยบัขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,934 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์(ระดบัสงูสดุของเดือนต.ค.) 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังโพลชี �ไบเดนชนะเลือกตั �ง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อ

ขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (3 พ.ย.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที�ปลอดภยั หลงัมีการคาดการณ์ว่า นาย

โจ ไบเดน ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ�งจะนําไปสู่การออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 

0.61% แตะที� 93.5534  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.59 เยน จากระดบั 104.83 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์

สวิส ที�ระดบั 0.9124 ฟรังก์ จากระดบั 0.9201 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3168 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.3226 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1704 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1629 ดอลลาร์ ขณะที�

เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3025 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2899 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7142 ดอลลาร์สหรัฐ 

จากระดบั 0.7047 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) "โจ ไบเดน"ชนะในแมสซาชูเซตส์, โรดไอร์แลนด์, คอนเนตติคัท, นิวเจอร์ซีย์, เดลาแวร์, แมรีย์แลนด์, วอชิงตันดีซี  สํานกัข่าว AP 

ระบวุ่า นายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั �งในรัฐแมสซาชเูซตส์, โรดไอร์แลนด์, คอนเนตติคทั, 

นิวเจอร์ซย์ี, เดลาแวร์, แมรีย์แลนด์ และกรุงวอชิงตนัดีซีในศึกเลือกตั �งประธานาธิบดีปี 2020 ของอเมริกา  รัฐดงักล่าวมีคะแนนจากคณะผู้ เลือกตั �ง 

49 เสียง ทําให้นายไบเดนขาดคะแนน 185 เสียงจาก 270 เสียงที�กําหนดไว้สําหรับกมุอํานาจในทําเนียบขาว โดยนําประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของ

สหรัฐ 30 เสียง 

• (-) ทรัมป์ประเดิมคว้าชัยในรัฐอินเดียนา ขณะอีกหลายรัฐยังรอผลนับคะแนน  สํานกัข่าวซเีอ็นเอ็นรายงานผลการนบัคะแนนเบื �องต้นบ่งชี �ว่า 

โดนลัด์ ทรัมป์ ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพบัลิกนั ได้รับชยัชนะในรัฐอินเดียนา โดยคว้าคะแนนคณะผู้ เลือกตั �ง (Electoral 

Vote) จํานวน 11 คะแนน 

• (+/-) เอ็กซทิโพลชี �เศรษฐกิจ,โควิด-19 เป็นข้อกังวลหลักสาํหรับผู้ออกเสียงสหรัฐ  เอ็กซทิโพลของ Edison Research เมื�อวานนี �ระบวุ่า ผู้ออก

เสียงสหรัฐจํานวน 1 ใน 3  ระบวุ่า เศรษฐกิจเป็นประเด็นสําคญัที�สดุสําหรับพวกเขาเมื�อตดัสินใจเลือกประธานาธิบดี ขณะที� 2 ใน 10 ระบถุงึประเด็น

โควิด-19  โควิด-19 ทําให้ประชาชนกว่า 9.4 ล้านคนในสหรัฐติดเชื �อในปีนี �และเสียชีวิตกว่า 230,000 คน  ในเอ็กซทิโพลทั�วประเทศ ผู้ออกเสียง 4 ใน 

10 ระบวุ่า พวกเขาคิดว่าความพยายามในการควบคมุโควิด-19 จะ "เลวร้ายอย่างยิ�ง" โดยในรัฐสมรภมิู เช่น รัฐฟลอริดาและนอร์ธแคโรไลนา ผู้ออก

เสียง 5 ใน 10 คน ระบวุ่า การรับมือทั�วประเทศต่อโรคระบาด "ค่อนข้างแย่หรือแย่อย่างมาก" 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 554.98 จุด รับคาดการณ์ไบเดนคว้าชัยเลือกตั �งปธน.สหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 500 จดุเมื�อ

คืนนี � (3 พ.ย.) ขานรับการคาดการณ์ที�ว่า นายโจ ไบเดน ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต จะคว้าชยัชนะในการเลือกตั �ง

ครั �งนี � และพรรคเดโมแครตจะสามารถครองเสียงข้างมากทั �งในวฒิุสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ซึ�งจะเปิดทางให้คณะบริหารของนายไบเดน

สามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,480.03 จดุ เพิ�มขึ �น 554.98 จดุ หรือ +2.06% ขณะที�

ดชันี S&P500 ปิดที� 3,369.02 จดุ เพิ�มขึ �น 58.78 จดุ หรือ +1.78% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,160.57 จดุ เพิ�มขึ �น 202.96 จดุ หรือ +1.85% 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   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 

 
 

 

 

 

 

 


