
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,880 1,863 1,847 

1,916 1,934 1,955 

สรุป ราคาทองคาํวานนี�ปิดลดลง 4.84 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้าคาจะปรบัตวัขึ �นก่อนทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,916.37 ดอลลารต์่อออนซ ์ จากการคาดการณว์า่ผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัอาจ
เป็นสถานการณ ์"Blue Wave" หรือ  สถานการณที์<นายไบเดนสามารถเอาชนะประธานาธิบดีทรมัป์ และพรรคเดโมแครตไดค้รองเสียงขา้งมากทั�งในวฒุิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั  ซึ<งจะทาํใหมี้การ
ผลกัดนัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัขนาดใหญ่  ก่อนที<จะมีแรงขายสลบัออกมาจนราคารว่งลงแตะระดบัตํ<าสดุบริเวณ 1,880.64 ดอลลารต์่อออนซ ์ หลงัจากที<ผลการนบัคะแนนเบื �องตน้บง่ชี �วา่  
ประธานาธิบดีทรมัป์มีแนวโนม้จะไดร้บัชยัชนะในหลายรฐั  ประกอบกับเกิดการคาดการณม์ากขึ �นวา่อาจไมมี่พรรคใดพรรคหนึ<งครองอาํนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส  ทาํใหเ้กิดสถานการณ ์"Gridlock"  ซึ<ง
บั<นทอนความหวงัเกี<ยวกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ่ซึ<งหนุนใหด้อลลารแ์ข็งค่าขึ �นในระหวา่งวนั  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคาํฟื�นตัวขึ �นในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจสหรฐัที<ออกมาแย่เกินคาด  อาทิ  ดัชนีภาคบริการจาก ISM และการจา้งงานของภาคเอกชนจาก ADP ซึ<งกดดันใหด้อลลารก์ลบัมาอ่อนค่า  จนหนุนใหร้าคาดีดกลบัมาเคลื<อนไหวเหนือ 1,900 
ดอลลารต์่อออนซอี์กครั�ง  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองลด -3.50 ตนั  สาํหรบัวนันี �  ยงัคงตอ้งเกาะติดการนบัคะแนนการเลือกตั�งสหรฐั  รวมไปถึงความวุน่วายทางการเมืองหลงัจากฝ่ายรณรงคห์าเสียง
ของปธน.ทรมัป์จะเรียกรอ้งผ่านศาลใหมี้การนบัคะแนนเลือกตั�งใหมอ่ยา่งเป็นทางการในรฐัวิสคอนซิน  รวมถึงการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(BoE) และจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์ อีก
ทั�งยงัตอ้งติดตามการประชมุธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) และถอ้ยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล ์ ประธานเฟด 

 
การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1916.37 1880.64 1908.80 1902.79 -4.84 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1894.96 23.99 39.91 

MA 50 Days 1913.33 25.03 41.90 

MA 200 Days 1777.34 20.00 40.42 

RSI 9 Days 55.18 49.40 48.53 

RSI 14 Days 52.05 47.97 47.20 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.42 -3.50 

ishare 17,404.23 +57.85 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9321 -0.7407 0.6550 

10 วนั 0.8811 0.1043 0.5953 

20 วนั 0.9326 0.2199 0.6506 

50 วนั 0.9555 0.1717 0.8487 

100 วนั 0.9443 0.3765 0.9127 

200 วนั 0.9053 0.1480 0.8871 

 

 

05 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นท ําก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว ราคาทองคํา
ยงัมีกาํลังซ ื�อท ี�ไม่มากนัก แนะนําติดตามผลการเลือกตั�งสหร ัฐและ
การเคลื�อนไหวของราคาโซน 1,916-1,934 ดอลลารต์ ่อออนซห์าก
ยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข ็งแกร ่ง การลงทุนในช่วงนี�จ ึงเน้นไปที�
การทาํกาํไรในกรอบหร ือรอจังหวะราคาอ ่อนตัวลงจึงเข ้าซ ื�อ 
 

 

ความแข็งแกรง่ของราคาทองคาํยงันอ้ย  ทาํใหก้ารลงทนุอาจตอ้งเก็งกาํไรในลกัษณะรอจงัหวะ โดยหากราคาทองคาํไมส่ามารถยืน
เหนือตา้น 1,916-1,934 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ที<ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบโซน 1,888-1,880 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่
สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักลา่วได ้จะเกิดแรงขายเพิ<มขึ �น โดยแนวรบัระยะสั�นถดัไปจะอยูบ่รเิวณ 1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 



 

 

 (+) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหร ัฐต ํ�ากว่าคาดในเดือนต.ค.  ผลสาํรวจของสถาบนัจดัการดา้นอปุทานของสหรฐั (ISM) พบว่า ดชันีภาคบริการ
ของสหรฐัปรบัตวัลงสู่ระดบั 56.6 ในเดือนต.ค. จากระดบั 57.8 ในเดือนก.ย. และตํ<ากว่าที<นกัวิเคราะหค์าดการณที์<ระดบั 57.5 

 (+) ดอลลอ์ ่อนเท ียบสกุลเงินหลัก กังวลข ้อมูลศก.สหร ัฐซบเซา  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื<อเทียบกบัสกลุเงินหลักๆ ในการซื �อขายที<ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื<อคืนนี� (4 พ.ย.) เนื<องจากนักลงทุนกังวลต่อรายงานขอ้มูลเศรษฐกิจที<ซบเซาของสหรฐั ซึ<งรวมถึงตัวเลขจา้งงาน
ภาคเอกชนที<ชะลอตัวลงในเดือนต.ค.  ดัชนีดอลลาร ์ซึ<งเป็นดัชนีวัดความเคลื<อนไหวของดอลลารเ์มื<อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน 
ลดลง 0.16% แตะที< 93.4043  ดอลลารส์หรฐัออ่นค่าลงเมื<อเทียบกบัเงินเยน ที<ระดบั 104.43 เยน จากระดบั 104.59 เยน และอ่อนค่าเมื<อเทียบกบัฟ
รงัก์สวิส ที<ระดับ 0.9120 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9124 ฟรังก ์นอกจากนี� ดอลลารส์หรัฐยังอ่อนค่าเมื<อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที<ระดับ 1.3120 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3168 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื<อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที<ระดบั 1.1723 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1704 ดอลลาร ์
ขณะที<เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที<ระดบั 1.2996 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3025 ดอลลาร ์ 

 (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหร ัฐพ ุ่งสูงสุดรอบกว่า 5 ปีในเดือนต.ค.  ไอเอชเอส มารกิ์ต ซึ<งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการขั�นสดุทา้ยของสหรฐั ปรบัตวัขึ �นสู่ระดับ 56.9 ในเดือนต.ค. ซึ<งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั�งแต่เดือนเม.ย.2558 
จากระดบั 54.6 ในเดือนก.ย. 

 (+/-) "ทร ัมป์" เตร ียมเร ียกร ้องนับคะแนนใหม่ในวิสคอนซ ิน   นายบิล สเตเปียน ผูจ้ดัการฝ่ายรณรงคห์าเสียงของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์
กล่าวว่า ปธน.ทรมัป์จะเรียกรอ้งใหมี้การนบัคะแนนเลือกตั�งใหม่อย่างเป็นทางการในรฐัวิสคอนซนิ หลงัจากพบว่า นายโจ ไบเดน ผูส้มคัรชิงตาํแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครต มีคะแนนนาํปธน.ทรมัป์เล็กนอ้ย ขณะที<เจา้หนา้ที<ใกลเ้สร็จสิ �นการนับคะแนนจากบตัรเลือกตั�งในรฐั
ดงักล่าว 

 (+/-) "ไบเดน"คาดชนะศึกเลือกตั�งสหร ัฐขณะ"ทร ัมป์"ฟ้องร ้อง, เร ียกร ้องนับคะแนนใหม่  เมื<อวานนี�นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตระบุ
ว่า เขามุ่งสู่ชัยชนะเหนือประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐัในการเลือกตั�งสหรฐั หลังชนะในรฐัวิสคอนซินและมิชิแกนในมิดเวสต ์ขณะที<ป
ธน.ทรมัป์โจมตีเรื<องการนบัคะแนนดว้ยการฟ้องรอ้งและขอนบัคะแนนใหม่  รฐัวิสคอนซินและมิชิแกนเป็นแรงหนนุสาํคญัต่อนายไบเดน ซึ<งเป็นอดีต
รองประธานาธิบดีและใชชี้วิต 5 ทศวรรษภายใตส้ายตาสาธารณชน ในการรวบรวมเสียงคณะผูเ้ลือกตั�ง 270 เสียงที<จาํเป็นเพื<อเป็นฝ่ายกมุอาํนาจ
ทาํเนียบขาว ปธน.ทรมัป์ชนะในทั�ง 2 รฐัในการเลือกตั�งปี 2016 การสญูเสียรฐัดงักล่าวจะทาํใหเ้สน้ทางในการดาํรงตาํแหน่งต่ออีก 4 ปีของเขาลดลง  
นายไบเดน ซึ<งปรากฎตวัพรอ้มกบันางคามาลา แฮรร์ิส คู่หชิูงตาํแหน่งรองประธานาธิบดีของเขาในรฐัเดลาแวร ์ซึ<งเป็นบา้นเกิดของเขาระบวุ่า "และ
ขณะนี� หลงัคํ<าคืนอนัยาวนานของการนบัคะแนน ชดัเจนว่าเราชนะในรฐัต่างๆมากพอที<จะรวบรวมเสียงคณะผูเ้ลือกตั�งได ้270 เสียงที<จาํเป็นเพื<อชนะ
การเลือกตั�งประธานาธิบดี"  เขากล่าวว่า "ผมไม่ไดป้ระกาศว่าเราชนะแลว้ แต่ผมมาเพื<อรายงานว่าเมื<อการนบัคะแนนเสรจ็สิ �น เราเชื<อว่าเราจะเป็นผู้
ชนะ"  คณะผูห้าเสียงของปธน.ทรมัป์เรยีกรอ้งการแทรกแซงผ่านศาลฎีกาสหรฐัว่า รฐัเพนซลิเวเนีย ซึ<งเป็นอีกรฐัสาํคญัที<ยงัคงอยู่ระหว่างจดัการบตัร
คะแนนทางไปรษณียห์ลายแสนใบ ควรจดัเป็นบตัรคะแนนเสียงที<จดัส่งภายในวนัเลือกตั�งที<มาถึงล่าชา้หรือไม่  คณะหาเสียงของเขายงัระบุว่า จะ
ขอใหน้บัคะแนนใหม่ในรฐัวิสคอนซนิ และเสรมิว่า ไดยื้<นฟ้องในรฐัมิชิแกนและเพนซิลเวเนียเพื<อระงบัการนบัคะแนน โดยระบวุ่า เจา้หนา้ที<ลม้เหลว
ในการเปิดทางสู่การเขา้ถงึสถานที<นบัคะแนนอย่างเป็นธรรม 

 (+/-) ดาวโจนสปิ์ดพุง่ 367.63 จุด นักลงท ุนยงัรอผลเลือกตั�ง  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ �นเมื<อคืนนี� (4 พ.ย.) ขณะที<นกัลงทนุยงัคง
รอผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั ดา้นนกัวิเคราะหป์ระเมินสถานการณล์่าสดุว่า ผลการเลือกตั�งอาจจะออกมาในลกัษณะ "Gridlock" หรอืไม่มี
พรรคใดพรรคหนึ<งครองอาํนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส ซึ<งจะทาํใหน้โยบายสาํคญัต่างๆที<รเิริ<มไวใ้นช่วงก่อนการเลือกตั�ง ยงัคงไม่เปลี<ยนแปลง ซึ<ง
รวมถึงนโยบายการลดภาษี  ดชันีเฉลี<ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที< 27,847.66 จุด เพิ<มขึ �น 367.63 จุด หรือ +1.34% ขณะที<ดัชนี S&P500 ปิดที< 
3,443.44 จดุ เพิ<มขึ �น 74.28 จดุ หรอื +2.20% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที< 11,590.78 จดุ เพิ<มขึ �น 430.21 จดุ หรอื +3.85% 

 
                         ที<มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 ์   746K 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<มาBisnewsและ foexfactory.com ขอ้มลูวนัที< 30 ตลุาคม 2020 ซึ<งอาจมีการเปลี<ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


