
  

                          ราคาทองคําปร ับตัวข ึ�นและสร้างระดับสูงสุดใหม่จาก
วัน ก่อ น ห น้ าต่อ เนื" อ ง  ห าก ร าค าส าม าร ถ ร ัก ษาร ะดับ เห นือ  1,900 
ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์ อ าจค่อ ยๆ ป รับ ตัวข ึ�นต่อ ทดสอ บแ น วต้าน  1,934 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ จะทาํให้ราคา
ยังคงปรับตัวข ึ�นต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปท ี" 1,955 ดอลลารต์่อออนซ  ์

05 พฤศจกิายน 2563 

สรุป ผลการนับคะแนนเบื �องตน้บ่งชี �ว่า นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต มีโอกาสที!จะไดร้บัชยัชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั นอกจากนี� 
ระหว่างวนัการนบัคะแนนบ่งชี �เบื �องตน้ว่า พรรคเดโมแครต ไดค้ะแนนเพิ!มในวฒิุสภาสหรฐั ขึ �นมาเสมอพรรครพีบัลิกนั ที!ระดบั 48-48 คะแนน ทาํใหพ้รรค
เดโมแครต อาจจะครองเสียงขา้งมากทั�งใน วฒิุสภา และ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ส่งผลใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ �นตอบรบัประเด็นดงักล่าว แมว่้าผลการนบั
คะแนนยงัคงมีความไม่แน่นอน นอกจากนี� ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีกาํหนดเผยแถลงการณน์โยบายในวนันี � คาดว่าคณะกรรมการกาํหนดนโยบาย
การเงินของเฟด (FOMC) จะคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายไวใ้นระดบัตํ!าที! 0.00-0.25% พรอ้มยึดมั!นต่อแถลงการณค์รั�งที!ผ่านมา และยํ�าคาํมั!นว่า จะทาํทุก
วิถีทางที!ทาํไดเ้พื!อช่วยใหเ้ศรษฐกิจผ่านพน้ภาวะถดถอยจากโควิด-19  ปัจจยัดังกล่าวกดดนัใหด้อลลารอ์่อนค่าลง และช่วยหนุนใหร้าคาทองคาํทรงตัว
รกัษาระดบัไว ้อย่างไรก็ดี แนะนาํนกัลงทนุติดตามกระแสข่าวที!เกี!ยวขอ้งกบัการเลือกตั�งปธน.สหรฐัที!จะเขา้มากระทบ เนื!องจากอาจส่งผลต่อการแกว่งตวั
ของราคาทองคาํได ้แนะนาํใหห้าจงัหวะซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั ทั�งนี � การเขา้ซื �อควรจงัหวะราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,900-
1,880 ดอลลารต่์อออนซ ์และเมื!อราคาดีดตวัขึ �นไปบริเวณแนวตา้น 1,934 ดอลลารต่์อออนซ ์ซึ!งบรเิวณดงักล่าวเป็นแนวตา้น หากราคาไม่สามารถผ่านได้
อาจทยอยแบง่ทองคาํออกขาย เพื!อลดความเสียง 
 ตารางท ี" 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

5/11/2563 17:02 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,903.20 1,916.61 13.41  0.70% 

Spot Silver ($) 23.89 24.46 0.57  2.40% 

เงนิบาท (฿/$) 30.98 30.88 -0.10  -0.33% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,100 200  0.72% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.23 40.94 -0.28  -0.68% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.12 38.97 -0.15  -0.38% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1722 1.1793 0.0071  0.61% 

ที"มา : Bisnews 

ท ี"มา : Bisnews 
 

 1,900  1,880  1,863 

  1,934  1,955  1,974 

 



 

 

 (+) เฟดมีแนวโน้มยึดมั"นนโยบายเดิมสัปดาหน์ี �ทา่มกลางความไม่แน่นอนเลือกตั�งสหร ัฐ ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีกาํหนดเผยแถลงการณ์

นโยบายล่าสดุในวนันี �ตามเวลาทอ้งถิ!นหลงัการประชมุ 2 วนั ซึ!งเจา้หนา้ที!กาํหนดนโยบายขาดขอ้มลูสาํคญั นั!นคือผูใ้ดจะบริหารสหรฐัใน 4 ปีขา้งหนา้ 

ในขณะที!ผลขั�นสดุทา้ยของการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัองัคารยงัไม่แน่นอน คาดว่าคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) 

จะยดึมั!นต่อแถลงการณค์รั�งที!ผ่านมา และยํ�าคาํมั!นว่า จะทาํทกุวิถีทางที!ทาํไดเ้พื!อช่วยใหเ้ศรษฐกิจผ่านพน้ภาวะถดถอยจากโควิด-19 นายวิลเลียม อิง

ลิช อดีตหัวหนา้แผนกกิจการการเงินของเฟดและขณะนี�เป็นศาสตราจารยข์อง Yale School of Management ระบุว่า "โดยส่วนใหญ่แลว้เฟดไม่

ตอ้งการสรา้งความไม่แน่นอนเพิ!มเติมใดๆ ณ จุดนี � ดังนั�น เฟดจะตั�งเป้าจดัการประชมุแบบเงียบๆ"   แถลงการณน์โยบายล่าสดุของเฟดซึ!งจะมีการ

เปิดเผยในเวลา 02.00 น.ตามเวลาไทยในวันศุกร ์จะแสดงทัศนะล่าสุดของเฟดเกี!ยวกับเศรษฐกิจ และอาจยํ�าคาํสัญญาก่อนหนา้ในการคงอัตรา

ดอกเบี �ยใกล ้0% จนกว่าตลาดแรงงานสหรฐัจะกลบัสู่การจา้งงาน "อย่างเต็มที!" และจนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในทิศทางที!เหมาะสมโดยอยู่เหนือเป้าหมาย 

2% "สกัระยะ" 

 (+)  หยวนพุง่ร ับความหวังสหร ัฐ-จีนปลอดสงครามการค้า หากไบเดนชนะเลือกตั�ง เงินหยวนดีดตวัขึ �นในวนันี � หลงัมีสญัญาณบง่ชี �ว่า นายโจ 

ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครตมีโอกาสมากขึ �นที!จะไดร้บัชยัชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั ซึ!งทาํใหน้กัลงทนุคาดหวงัว่า ขอ้พิพาทดา้น

การคา้ระหว่างจีนและสหรฐัจะคลี!คลายลง ในการซื �อขายที!ตลาดสปอตออนชอรว์นันี � เงินหยวนเปิดตลาดที!ระดบั 6.6400 หยวนต่อดอลลาร ์และดีดตวั

ขึ �นในช่วงเที!ยงวนัแตะระดบั 6.6381 หยวนต่อดอลลาร ์ซึ!งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั�งแต่วนัที! 10 ก.ค. 2561 

 (-) ธ .กลางอ ังกฤษคงอ ัตราดบ.ท ี" 0.1% ใน ปร ะชุมวัน นี�พ ร ้อ มเพ ิ"มการซ ื �อ พ ัน ธ บัตร  1.50 แ สน ล้าน ปอ น ด ์ ธนาคารกลางอังกฤษออก

แถลงการณส์รุปนโยบายการเงินในวนันี � โดยคงอตัราดอกเบี �ยไม่เปลี!ยนแปลงที! 0.1% แมมี้คาดการณว่์า ธนาคารกลางอาจเปลี!ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี �ย

ติดลบเพื!อหนนุการฟื�นตวัของเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19  นอกจากนี� ธนาคารกลางองักฤษยงัขยายแผนกระตุน้ผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) 

ดว้ยการซื �อพนัธบตัรเพิ!มเติม 1.50 แสนลา้นปอนด ์สู่ 8.95 แสนลา้นปอนด ์

 (+/-) ทร ัมป์ยื"นฟ้องการนับคะแนนในหลายร ัฐสมรภูมิ เช ื"อมีการโกงเลือกตั�ง คณะหาเสียงของโดนลัด ์ทรมัป์ ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดี

สหรฐัสมยัที!สองในนามพรรครีพบัลิกนั ไดยื้!นฟ้องรอ้งดาํเนินคดีกบัผูที้!รบัผิดชอบเกี!ยวกบัการนบัคะแนนเลือกตั�งทางไปรษณียใ์นรฐัจอรเ์จีย ซึ!งนบัเป็น

รฐัสมรภมิูล่าสดุที!ทรมัป์ยื!นฟ้อง หลงัจากที!เขาไดยื้!นฟ้องเพื!อใหย้ติุการนบัคะแนนในรฐัมิชิแกน และเพนซลิเวเนีย และเรยีกรอ้งใหมี้การนบัคะแนนใหม่

ในรฐัวิสคอนซิน  นายจสัติน คลา้ก รองผูจ้ดัการทีมหาเสียงของทรมัป์กล่าวว่า ทรมัป์และพรรครีพับลิกนัในรฐัจอรเ์จียไดยื้!นฟ้องรอ้งดังกล่าวเพื!อให้

มั!นใจว่า การเลือกตั�งจะเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมดว้ยการนบัคะแนนบตัรเลือกตั�งที!ถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านั�น  ทั�งนี � ไบเดนเหลือแค่ตอ้งชนะใน

รฐัที!สาํคญัอย่างเนวาดา และจอรเ์จียเท่านั�น ก็จะทาํใหเ้ขาไดร้บัชยัชนะอย่างขาดลอยในการเลือกตั�งครั�งนี � ขณะที!ปธน.ทรมัป์กาํลงัเผชิญสถานการณ์

ที!ยากลาํบากในการจะเป็นผูช้นะ เนื!องจากทรมัป์จะตอ้งชนะในรฐั Swing State หรอื Battleground State ทั�งหมด ซึ!งจนถงึขณะนี�ทรมัป์ยงัไม่สามารถ

ชนะอย่างเบด็เสรจ็ในรฐัเหล่านี � 

 (+/-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับความหวังเดโมแครต-ร ีพ ับลิกันแบ่งกันครองสภา  ตลาดหุน้ยโุรปปรบัตวัขึ �นติดต่อกนัเป็นวันที!สองในวนันี � 

เนื!องจากนกัลงทนุมองว่าหากพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัยงัคงแบ่งกนัครองเสียงขา้งมากในสภาคองเกรส จะเป็นผลดีต่อตลาดการเงิน เนื!องจาก

พรรคเดโมแครตมีนโยบายกาํกบัดแูลตลาดการเงินที!เขม้งวดกว่ารพีบัลิกนั 

 

   ท ี"มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

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. 14.00น. 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 ซึ!งอาจมีการเปลี!ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


