
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,941 1,921 1,902 

1,977 1,992 2,009 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 4.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์  และปิดตลาดในสัปดาห์ที�แล้วด้วยการทะยานขึ �น +4% ซึ�งเป็นการปรับตัวขึ �นในรายสัปดาห์ที�มากที�สุดนับตั �งแต่
เดือนก.ค.  โดยราคาได้รับอานิสงค์จากการอ่อนค่าแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 2 เดือน ของดอลลาร์  หลงันกัลงทนุปรับตวัรับผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที�นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต
ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที� 46 ของสหรัฐ  ทําให้ทิศทางนโยบายการค้าและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมีแนวโน้มผ่อนคลายลงกว่าสมยัของประธานาธิบดีทรัมป์  ซึ�งช่วยลดค่า
ความเสี�ยงในบางสกลุเงินโดยเฉพาะเงินหยวนของจีนจนกระตุ้นแรงขายดอลลาร์  นอกจากนี �สญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื�องของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เป็นปัจจัยกดดัน
ดอลลาร์เพิ�มเติม  สถานการณ์ดังกล่าวหนุนให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดับสูงสุดบริเวณ  1,960.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะลดช่วงบวกลงโดยได้รับแรงกดดันจากแรงขายทํากําไร  
ประกอบกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร  และอัตราการว่างงานประจําเดือนต.ค.ของสหรัฐออกมาดีเกินคาด  ทําให้นายมิทช์  แมคคอนเนลล์ผู้ นําเสียงข้างมากของวุฒิสภาสหรัฐ 
ออกมาแสดงความเห็นในวนัศกุร์ว่า  สภาคองเกรสควรออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัใน “วงเงินที�น้อยลง” แทนที�จะทุ่มเงินอีก 3 ล้านล้านดอลลาร์ไปกบัเรื�องดงักล่าว  ซึ�งแนวโน้มที�
พรรครีพบัลิกนัจะยงัคงครองเสียงข้างมากในวฒิุสภาและจะขดัขวางแผนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัขนาดใหญ่ของนายไบเดนเป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกราคาทองคําเพิ�มเติม  
ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ�ม +7.88 ตนัสู่ระดบั 1,260.30 ตนั  สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1960.33 1934.80 1947.90 1951.85 4.24 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1909.21 24.35 39.73 

MA 50 Days 1913.60 24.97 41.68 

MA 200 Days 1781.42 20.09 40.23 

RSI 9 Days 70.35 67.62 49.33 

RSI 14 Days 63.10 60.47 47.85 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,260.30 +7.88 

ishare 17,783.18 +321.10 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9832 0.4594 0.9324 

10 วนั 0.9837 0.1644 0.7290 

20 วนั 0.9458 0.1765 0.6706 

50 วนั 0.9394 0.1109 0.8411 

100 วนั 0.9405 0.2930 0.9045 

200 วนั 0.9102 0.2022 0.8901 

 

 

09 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 ระยะสั	นราคามีแนวโน้มที�จะทดสอบแนวต้าน 
1,967-1,977 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้
แบ่งขายทาํกําไร อย่างไรก็ตาม สําหรับการเข้าซื 	อควรรอ
ราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับโซนที�  1,941 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

 

หากราคาทองคํายืนเหนือ 1,941 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาทองคําจะปรับตัวขึ �นไปในบริเวณ 1,967-1,977 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์(แนวต้าน 1,977 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นแนวต้านสําคญั) อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถยืนเหนือได้ 
อาจมีแรงขายทํากําไรสลบัเข้ามาเพิ�มขึ �น ทั �งนี � ประเมินแนวรับในโซน 1,941 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนไม่ได้อาจจะ
ออ่นตวัลงทดสอบแนวรับ 1,921 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.รอผลเลือกตั 	ง-ปรับตัวรับตัวเลขจ้างงาน  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (6 พ.ย.) เนื�องจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ หลงัจากที�มีการคาดการณ์กนัว่า นายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตจะได้เป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ แต่พรรครีพบัลิกนัจะยงัคงครองเสียงข้างมากในวฒุิสภาสหรัฐ ซึ�งก็จะทําให้พรรคเดโมแครตเผชิญความยากลําบากในการ
อนมุตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื�อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควดิ-19  นอกจากนี � นกัลงทนุยงัปรับตวัรับการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรของสหรัฐที�เพิ�มขึ �นเกินคาด  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 
0.31% แตะที� 92.2369  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 103.23 เยน จากระดบั 103.50 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�
ระดบั 0.8993 ฟรังก์ จากระดบั 0.9043 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3027 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3039 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1879 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1838 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �น
แตะที�ระดบั 1.3158 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3143 ดอลลาร์  

• (+) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ�มขึ 	น 0.4% ในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ�มขึ �น 
0.4% ในเดือนก.ย. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.5% ในเดือนส.ค.  เมื�อเทียบรายปี สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งร่วงลง 3.9% ในเดือนก.ย. 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 66.78 จุด นลท.รอผลเลือกตั 	งปธน.สหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (6 พ.ย.) โดยถูกกดดนัจากความ
ไม่แน่นอนเกี�ยวกบัผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐ แม้วา่นายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนําประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และใกล้
ที�จะได้รับชยัชนะก็ตาม นอกจากนี � นกัลงทนุยงัวติกเกี�ยวกบัจํานวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 ที�ยงัคงเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 
28,323.40 จุด ลดลง 66.78 จุดหรือ -0.24%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,509.44 จุด ลดลง 1.01 จุดหรือ -0.03% และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,895.23 จุด 
เพิ�มขึ �น 4.30 จดุ หรือ +0.04% 

• (-)สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �น 638,000 
ตําแหน่งในเดือนต.ค. สูงกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 530,000 ตําแหน่ง  ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 6.9% ในเดือนต.ค. ตํ�ากว่าที�
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 7.7% หลงัจากแตะระดบั 7.9% ในเดือนก.ย. 

• (+/-) ทรัมป์ลั�นเลือกตั 	งปีนี 	ยังไม่จบ พร้อมลุยใช้กฎหมายคัดค้านผลการนับคะแนน  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐ ออกมากล่าววานนี �วา่ การเลือกตั �งสหรัฐประจําปี 2563 "ยงัอีกไกลกว่าจะจบ" พร้อมขู่ว่าจะใช้วิธีทางกฎหมายเพื�อคดัค้านผลการเลือกตั �งอย่างเร็ว
ที�สดุในวนัจนัทร์นี �  ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ �น หลงับรรดาสื�อสหรัฐรายงานว่า นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
คนที� 46  "นายโจ ไบเดน ยงัไม่ได้รับการยืนยนัวา่เป็นผู้ชนะในรัฐใดทั �งสิ �น นบัประสาอะไรกบัรัฐที�มีการแข่งขนัสูงซึ�งจะมีการนบัคะแนนใหม่ หรือรัฐที�เราได้
ยื�นคําร้องคดัค้านผลการเลือกตั �ง เพื�อหาตวัผู้ชนะที�แท้จริง" ปธน.ทรัมป์กล่าว  อนึ�ง ทีมหาเสียงของปธน.ทรัมป์ได้ยื�นคําร้องให้มีการนบัคะแนนใหม่ในรัฐ
สมรภมูิอย่างเพนซลิเวเนีย มิชิแกน และจอร์เจีย ร่วมด้วยรัฐวสิคอนซนิ โดยขณะนี � ทางรัฐจอร์เจียได้ประกาศเตรียมนบัคะแนนใหม่อีกครั �งแล้ว 

• (+/-) ไบเดนชนะเลือกตั 	ง คว้าเก้าอี 	ปธน.สหรัฐคนที� 46 ไปครอง  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานก่อนเที�ยงคืนวนัเสาร์ตามเวลาไทยว่า นายโจ ไบเดน จาก
พรรคเดโมแครตได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แล้ว ขณะที�นายไบเดนระบใุนแถลงการณ์วา่ เขารู้สกึเป็นเกียรต ิหลงับรรดาสื�อสหรัฐรายงานว่า 
เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที� 46  "ถงึเวลาแล้วที�อเมริกาจะต้องรวมเป็นหนึ�ง และต้องได้รับการเยียวยา" ไบเดนระบใุนแถลงการณ์ 

• (+/-) "มาร์ค โมเบียส" เซียนหุ้นโลกชี 	 ตลาดหุ้นสหรัฐแย่แน่ หากไบเดนเป็นปธน.  นายมาร์ค โมเบียส ผู้จดัการกองทนุตลาดเกิดใหม่ และผู้ ก่อตั �ง
บริษัทโมเบียส แคปิตอล พาร์ทเนอร์สเปิดเผยในการให้สมัภาษณ์กบัสํานกัข่าวบลูมเบิร์กในวนัศกุร์ว่า หากนายโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครตได้ขึ �นเป็น
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐ เนื�องจากนายไบเดนมีแผนการที�จะเก็บภาษีเพิ�มขึ �นจากบริษัทและชาวอเมริกันที�
รํ�ารวย  โมเบียสระบวุา่ "แผนการปรับขึ �นภาษีของไบเดนจะลดความน่าสนใจของนกัลงทนุในการเข้าซื �อหุ้นในตลาดวอลล์สตรีท"  "แต่ปธน.ไบเดนจะเป็น
ผลดีสําหรับสําหรับตลาดเกิดใหม่ และตลาดอื�นๆ ทั�วโลก เพราะนักลงทุนจะถอยออกจากตลาดสหรัฐ"  ทั �งนี � นายโมเบียสแสดงความเห็นดังกล่าว 
หลงัจากไบเดนมีคะแนนนําโดนลัด์ ทรัมป์ และใกล้จะชนะการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐ  "จะเกิดผลกระทบด้านความมั�งคั�งในสหรัฐ หากประชาชนที�
ลงทนุในตลาดหุ้นคาดวา่ ความมั�งคั�งของพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ �นภาษี พวกเขาก็จะระงบัการลงทนุ" โมเบียสกล่าว 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั	งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -15.0 -8.3 

วนัองัคารที� 10 พ.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   0.8% 1.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   -1.9% -2.1% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   43.3 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   45.0 56.1 

 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.3 104.0 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.49M 

วนัพธุที� 11 พ.ย. ทั �งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผา่นศกึ)   - - 

วนัพฤหสับดีที� 12 พ.ย. 14.00น. องักฤษ ประมาณการครั �งแรก GDP ไตรมาส 3/2020   15.6% -19.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   745K 751K 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัดบิรายสปัดาห์   - -8.0M 

วนัศกุร์ที� 13 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ประมาณการครั �งที�สอง GDP ไตรมาส 3/2020   12.7% 12.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


