
 

 

 

 

   

1,880  1,863  1,847 

 1,916  1,934  1,955 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัเหนือ 1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยเหวี ยงตวัระหว่าง 1,901.59 - 1,909.69 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที นกัลงทนุรอตดิตามความคืบหนา้การนบัคะแนน
การเลือกตั,งสหรฐั หลงัจากเมื อคืนที ผ่านมา"ไบเดน"ควา้ชัยชนะในสองรฐัสาํคญัอย่างมิชชิแกน และ วิสคอนซิน ส่งผลใหข้ณะนี,คะแนน Electoral Votes (EC) ที "ไบเดน"ไดอ้ยู่ที  264 
คะแนน ทิ ,งห่างจาก"ทรมัป์"ที ไดอ้ยู่ที  214 คะแนน  จึงเท่ากับว่า"ไบเดน"ขาดคะแนนอีกเพียง 6 คะแนนเท่านั,นก็จะครบ 270 คะแนนซึ งจะถึงกึ งหนึ งของคะแนนทั,งหมดเพื อควา้ชัยชนะ   
อย่างไรก็ดี เขาระบุว่าจะยงัไม่ประกาศชยัชนะจนกว่าการนบัคะแนนจากเสร็จสิ ,นในทกุรฐัแลว้เท่านั,น ซึ งยงัตอ้งติดตามผลการนบัคะแนนในรฐัที เหลือต่อไป ทั,ง 4 รฐัสาํคญัที คะแนนสสีู 
ไดแ้ก่ นอรท์แคโรไลนา (EC 15), เนวาดา (EC 6), เพนซิลเวเนีย (EC 20) และจอรเ์จีย (EC 16)   นอกจากนี, ทีมงานของ "ทรมัป์" ไดยื้ นเรื องดาํเนินการทางกฎหมายเพื อขอใหมี้การนับ
คะแนนใหม่ในรฐัวิสคอนซนิ และยตุกิารนบัคะแนนในรฐัมิชิแกน และ เพนซลิวาเนีย รวมถึงเรียกรอ้งใหค้ณะผูส้งัเกตการณส์ามารถเขา้ถึงพื ,นที นบัคะแนนไดม้ากขึ ,น เนื องจากมองว่าการนบั
คะแนนบตัรลงคะแนนทางไปรษณียน์ั,นไม่เป็นธรรม ทั,งนี,นายไบเดนสามารถเอาชนะในรฐัมิชชิแกนดว้ยคะแนนเสียง 67,000 คะแนนหรือผลตา่ง 1.2% ขณะที ในรฐัวิสคอนซนิสามารถชนะ
ไปดว้ยคะแนน 20,000 คะแนนหรือผลตา่ง 0.6% ซึ งตามกฎหมายของรฐัวิสคอนซนิระบวุ่าผูส้มคัรสามารถเรียกรอ้งใหมี้การนบัคะแนนใหม่ไดห้ากมีผลตา่งของคะแนนตํ ากว่า 1% ซึ งหาก
เกิดการนบัผลคะแนนใหม่ในรฐัวิสคอนซิน จะทาํใหน้ายไบเดนมีคะแนน Electoral Votes นาํอยู่ที  254 ต่อ 214 คะแนน  จึงมีแนวโนม้ที จะเกิดความวุ่นวายตอ่ไป  ซึ งน่าจะสง่ผลต่อความ
ผนัผวนของราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  ความแข็งแกรง่ของราคาทองคาํยงันอ้ย  ทาํใหก้ารลงทนุอาจตอ้งเก็งกาํไรในลกัษณะรอจงัหวะ โดยหากราคาทองคาํไม่สามารถ
ยืนเหนือตา้น 1,916-1,934 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ที ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบโซน 1,888-1,880 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักลา่วได ้จะเกิดแรง
ขายเพิ มขึ ,น โดยแนวรบัระยะสั,นถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์รอจงัหวะเขา้ซื ,อ หากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,888-1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์
(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,847 ดอลลารต์่อออนซ)์ สาํหรบัการขายใหท้ยอยทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ ,นไปทดสอบบริเวณแนวตา้น 1,916-1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์ไม่ควรลงทนุจาํนวนมาก
เพื อควบคมุเสี ยงจากความผวัผวนของราคา 

                       เน้นท ําก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว ราคาทองคํายัง

มีก ําลังซ ื�อ ท ี)ไม่มากนัก  แ นะนําติดตามผลการ เลือ กตั�งสหร ัฐแ ละการ

เค ลื)อ น ไห วข อ งร าค าโซ น  1,916-1,934 ด อ ลล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ห าก ยังไม่

สามารถยนืได้อย่างแข ็งแกร ่ง เน้นรอราคาอ่อนตัวลงจงึพจิารณาเข้าซ ื�อ 

05 พฤศจกิายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

05/11/2563  11.59  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,903.20 1,905.99 2.79  0.15% 

Spot Silver ($) 23.89 24.05 0.17  0.70% 

เงนิบาท (฿/$) 30.98 31.05 0.06  0.21% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,000 100  0.36% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.23 40.75 -0.48  -1.16% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.12 38.56 -0.56  -1.43% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1722 1.1737 0.0016  0.14% 

ที)มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารร์ ่วงสู่ระดับอ ่อนแอท ี)สุดรอบกว่า 2 ปีเท ียบหยวน, ปร ับลงเท ียบเงนิเอเช ียอ ื)นๆ   ดอลลารป์รบัตวัลงสู่ระดบัอ่อนแอที สดุใน
รอบกว่า 2 ปี เมื อเทียบกบัหยวน และปรบัลง เมื อเทียบกบัสกลุเงินเอเชียอื นๆ ขณะที นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตเขา้ใกลม้ากขึ ,นต่อการ
ครองทาํเนียบขาวในการเลือกตั,งประธานาธิบดีสหรฐั  อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินคาดว่าความไม่แน่นอนจะคงอยู่หลายวนัหรือแมแ้ต่หลาย
สปัดาห ์ขณะที ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเปิดการโจมตีหลายดา้นต่อการนบัคะแนนเสียงในหลายรฐัดว้ยการฟ้องรอ้งและการนบัคะแนนใหม่  
เทรดเดอรก์ล่าวว่า นั นอาจจะยบัยั,งดอลลารใ์นระยะสั,น 

 (+) สห ร ัฐฯติดโควิดเพ ิ)ม  9.1 ห มื)น รายในวัน เลือ กตั�ง ทั วโลกเกือบ 48 ลา้นราย วันนี , (5 พฤศจิกายน) ตามเวลาประเทศไทย ทางการ
สหรฐัอเมรกิายืนยนัพบผูป่้วยโควิด-19 รายใหม่เพิ มกว่า 91,530 รายในวนัเลือกตั,งผูน้าํสหรฐัฯ เมื อวนัที  3 พฤศจิกายนที ผ่านมา นบัเป็นยอดผู้
ติดเชื ,อรายใหม่ต่อวนัที สงูสดุเป็นอนัดบัที  2 รองจากเมื อวนัที  30 ตลุาคม ที มีผูติ้ดเชื ,อเพิ มเฉียด 1 แสนราย (99,321 ราย) ส่งผลใหย้อดผูติ้ดเชื ,อ
สะสมในสหรัฐฯ อยู่ที  9.47 ล้านราย โดยรัฐเท็กซัสยังคงเป็นรัฐที มีผู้ติดเชื ,อสะสมมากที สุดในประเทศ (9.77 แสนราย) ตามมาด้วยรัฐ
แคลิฟอรเ์นีย (9.50 แสนราย) และรฐัฟลอริดา (8.16 แสนราย) ทั วโลกมีผูติ้ดเชื ,อสะสมแลว้เกือบ 48 ลา้นราย (47,977,078 ราย) รกัษาหายกว่า 
34.6 ลา้นราย (34,665,320 ราย) หรือคิดเป็นราว 72% ของผูติ้ดเชื ,อทั,งหมด เสียชีวิตแลว้ 1,222,936 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ที ราว 2.5% 
ล่าสดุสหรฐัฯ ยงัคงเป็นประเทศที มีผูติ้ดเชื ,อสะสมมากที สดุเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีผูติ้ดเชื ,อสะสม 9,477,239 ราย เสียชีวิตแลว้ 233,651 ราย 
ตามมาดว้ยอินเดีย (8,313,876 ราย) บราซิล (5,590,025 ราย) รสัเซีย (1,680,579 ราย) และฝรั งเศส (1,591,152 ราย) พบผูติ้ดเชื ,อแลว้อย่าง
นอ้ย 183 จาก 193 ประเทศทั วโลก 

 (+/-) ไบเดน มั)นใจคว้าช ัยเลือกตั�งปธน. ด้านทร ัมป์ยื)นเร ื)องขอนับคะแนนใหม่ สาํนกัข่าวรอยเตอร ์รายงานว่านายโจ ไบเดน ผูส้มคัรชิง
ตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัฯจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่าเขาและพรรคเดโมแครตกาํลงัมุ่งหนา้สู่การควา้ชยัชนะเพื อกา้วขึ ,นเป็นประธานาธิบดี
สหรฐัฯคนใหม่หลังสามารถควา้ชยัชนะในสองรฐัสาํคญัอย่างมิชชิแกน และ วิสคอนซิน เมื อคืนที ผ่านมาและทาํคะแนนทิ,งห่างประธานาธิบดี
โดนัลด ์ทรมัป์ ออกไปเป็น 264 - 214 คะแนน นายไบเดน กล่าวว่าหลังผ่านคํ าคืนที แสนยาวนานเป็นที ชัดเจนแลว้ว่าเขาสามารถชนะไดม้าก
พอที จะสามารถควา้คะแนน Electoral Votes ไดม้ากถึง 270 คะแนน ซึ งเพียงพอจะควา้ชยัชนะและกา้วขึ ,นเป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯคนต่อไป 
ซึ งเขาจะยงัไม่ประกาศชยัชนะจนกว่าการนบัคะแนนจากเสร็จสิ ,นในทกุรฐัแลว้เท่านั,น ขณะที ทีมงานของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดยื้ นเรื อง
ดาํเนินการทางกฎหมายเพื อขอใหมี้การนบัคะแนนใหม่ในรฐัวิสคอนซิน และยติุการนบัคะแนนในรฐัมิชิแกน และ เพนซิลวาเนีย รวมถึงเรยีกรอ้ง
ใหค้ณะผูส้งัเกตการณส์ามารถเขา้ถงึพื ,นที นบัคะแนนไดม้ากขึ ,น เนื องจากมองว่าการนบัคะแนนบตัรลงคะแนนทางไปรษณียน์ั,นไม่เป็นธรรม ทั,งนี ,
นายไบเดนสามารถเอาชนะในรฐัมิชชิแกนดว้ยคะแนนเสียง 67,000 คะแนนหรอืผลต่าง 1.2% ขณะที ในรฐัวิสคอนซนิสามารถชนะไปดว้ยคะแนน 
20,000 คะแนนหรอืผลต่าง 0.6% ซึ งตามกฎหมายของรฐัวิสคอนซนิระบวุ่าผูส้มคัรสามารถเรยีกรอ้งใหมี้การนบัคะแนนใหม่ไดห้ากมีผลต่างของ
คะแนนตํ ากว่า 1% ซึ งหากเกิดการนับผลคะแนนใหม่ในรฐัวิสคอนซิน จะทาํใหน้ายไบเดนมีคะแนน Electoral Votes นาํอยู่ที  254 ต่อ 214 
คะแนน 

 (+/-) ตลาดหุน้เอเช ียปิดเช ้าปร ับตัวข ึ �น นักลงท ุนจับตาผลเลือกตั�งปธน.สหร ัฐ ตลาดหุน้เอเชียปิดเชา้ปรบัตวัเพิ มขึ ,น ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที ปิดพุ่งขึ ,นเมื อคืนนี, ขณะที นกัลงทนุยงัคงรอผลการเลือกตั,งประธานาธิบดีสหรฐั ดา้นนกัวิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์
ล่าสุดว่า ผลการเลือกตั,งอาจจะออกมาในลักษณะ "Gridlock" หรือไม่มีพรรคใดพรรคหนึ งครองอาํนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส ซึ งจะทาํให้
นโยบายสาํคญัต่างๆที ริเริ มไวใ้นช่วงก่อนการเลือกตั,ง ยงัคงไม่เปลี ยนแปลง ซึ งรวมถงึนโยบายการลดภาษี ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี ปุ่ นปิด
ภาคเชา้ที  23,929.61 จุด เพิ มขึ ,น 234.38 จุด, +0.99% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที  25,562.33 จุด เพิ มขึ ,น 676.19 จุด, +2.72% 
ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซยีปิดภาคเชา้ที  1,481.76 จดุ เพิ มขึ ,น 17.15 จดุ, +1.17% 

 
  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.   58.2** 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% 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั งซื ,อภาคโรงงานเดือนก.ย.   1.1%** 0.7% 

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

วนัพธุที  4 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการบรกิารโดย Caixin เดือนต.ค.   56.8** 54.8 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   49.5** 48.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.   46.9** 46.2 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนต.ค.  51.4** 52.3 

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP  365K** 749K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนต.ค.  56.6** 57.8 

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

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   740K 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 ้

 
 

 

 

 

 


