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สรุป ผลการนบัคะแนนเบื�องตน้บ่งชี�ว่า นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต มีโอกาสที!จะไดร้บัชยัชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั นอกจากนี� ระหว่างวนัการนบัคะแนนบ่งชี�เบื �องตน้ว่า 
พรรคเดโมแครต ไดค้ะแนนเพิ!มในวุฒิสภาสหรฐั ขึ �นมาเสมอพรรครีพบัลกิัน ที!ระดบั 48-48 คะแนน ทาํใหพ้รรคเดโมแครต อาจจะครองเสียงขา้งมากทั�งใน วุฒิสภา และ สภาผูแ้ทนราษฎร
สหรฐั ส่งผลใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ �นตอบรบัประเด็นดงักล่าว แมว้่าผลการนบัคะแนนยงัคงมีความไม่แน่นอน นอกจากนี� ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีกาํหนดเผยแถลงการณน์โยบายใน
วนันี� คาดว่าคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) จะคงอตัราดอกเบี�ยนโยบายไวใ้นระดบัตํ!าที! 0.00-0.25% พรอ้มยดึมั!นตอ่แถลงการณค์รั�งที!ผ่านมา และยํ�าคาํมั!นว่า จะ
ทาํทกุวิถีทางที!ทาํไดเ้พื!อช่วยใหเ้ศรษฐกิจผ่านพน้ภาวะถดถอยจากโควิด-19  ปัจจยัดงักลา่วกดดนัใหด้อลลารอ่์อนคา่ลง และช่วยหนนุใหร้าคาทองคาํทรงตวัรกัษาระดบัไว ้อย่างไรก็ดี แนะนาํ
นกัลงทนุตดิตามกระแสข่าวที!เกี!ยวขอ้งกบัการเลือกตั�งปธน.สหรฐัที!จะเขา้มากระทบ เนื!องจากอาจสง่ผลตอ่การแกว่งตวัของราคาทองคาํได ้แนะนาํใหห้าจงัหวะซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจาก
การแกว่งตวั ทั�งนี� การเขา้ซื �อควรจงัหวะราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,900-1,880 ดอลลารต์่อออนซ ์และเมื!อราคาดีดตวัขึ �นไปบรเิวณแนวตา้น 1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ!งบริเวณ
ดงักลา่วเป็นแนวตา้น หากราคาไม่สามารถผ่านไดอ้าจทยอยแบ่งทองคาํออกขาย เพื!อลดความเสียง 

 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

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

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

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

50 Baht Gold Futures (GFZ20) 28,040 28,190 150  0.53% 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 28,060 28,160 100  0.36% 

Gold-D (GDZ20)  1,919.23 1,912.50 -6.73  -0.35% 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,897.00 1,922.20 25.20  1.33% 

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

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคาํปรบัตวัขึ �นและสรา้งระดบัสูงสุดใหม่จากวนั
ก่อนหน้าไดอ้ย่างต่อเนื!อง หากราคาสามารถรกัษาระดับเหนือบริเวณแนวรับ 
1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจจะเห็นการค่อยๆ ปรบัตวัขึ �นต่อทดสอบบริเวณ
แนวตา้น 1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาผ่านแนวตา้นดงักล่าวได ้จะทาํ
ใหร้าคายงัคงปรบัตวัขึ �นตอ่ โดยมีแนวตา้นถดัไปที! 1,955 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position ปิดสถานะหากราคาดีดตัวขึ �นมาและไม่ผ่านแนวต้าน 1,934 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถผ่านไปไดใ้หช้ะลอไปปิดสถานะบริเวณแนว
ตา้นถดัไปที! 1,955 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
Short Position ลดสถานะขายลงหากราคาหลุดไม่แนวรบั 1,900 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์เพื!อรอเสี!ยงเปิดสถานะขายใหม่หากราคาดีดตวัขึ �นไม่ผ่านแนวตา้นบรเิวณ 
1,934-1,955 ดอลลารต์อ่อออนซ ์ 
Open New สาํหรบัการลงทุนเนน้ใหท้าํกาํไรระยะสั�น โดยเขา้ซื �อเมื!อราคาอ่อน
ตัวลงมาบริเวณแนวรบั 1,900-1,880 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 
1,880 ดอลลารต์่อออนซ)์ แบ่งขายทาํกาํไรเมื!อราคาดีดตัวขึ �นไม่ผ่านแนวตา้น
บรเิวณ 1,934 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
 

ที�มา : Bisnews  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

1,900  1,880  1,863 

1,934  1,955  1,974 



 

 

 (+) เฟดมีแ นวโน้มยึดมั�น นโยบายเดิมสัปดาห น์ี Kท ่ามกลางความไม่แ น่นอนเลือกตัKงสหร ัฐ ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีกาํหนดเผย

แถลงการณ์นโยบายล่าสดุในวันนี �ตามเวลาทอ้งถิ!นหลังการประชุม 2 วัน ซึ!งเจา้หนา้ที!กาํหนดนโยบายขาดขอ้มลูสาํคัญ นั!นคือผูใ้ดจะบริหาร

สหรฐัใน 4 ปีขา้งหนา้ ในขณะที!ผลขั�นสุดทา้ยของการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในวันอังคารยังไม่แน่นอน คาดว่าคณะกรรมการกาํหนด

นโยบายการเงินของเฟด (FOMC) จะยึดมั!นต่อแถลงการณค์รั�งที!ผ่านมา และยํ�าคาํมั!นว่า จะทาํทุกวิถีทางที!ทาํไดเ้พื!อช่วยใหเ้ศรษฐกิจผ่านพน้

ภาวะถดถอยจากโควิด-19 นายวิลเลียม อิงลิช อดีตหัวหนา้แผนกกิจการการเงินของเฟดและขณะนี�เป็นศาสตราจารยข์อง Yale School of 

Management ระบุว่า "โดยส่วนใหญ่แลว้เฟดไม่ตอ้งการสรา้งความไม่แน่นอนเพิ!มเติมใดๆ ณ จุดนี � ดังนั�น เฟดจะตั�งเป้าจัดการประชุมแบบ

เงียบๆ"   แถลงการณน์โยบายล่าสดุของเฟดซึ!งจะมีการเปิดเผยในเวลา 02.00 น.ตามเวลาไทยในวนัศกุร ์จะแสดงทศันะล่าสดุของเฟดเกี!ยวกบั

เศรษฐกิจ และอาจยํ�าคาํสัญญาก่อนหนา้ในการคงอัตราดอกเบี �ยใกล ้0% จนกว่าตลาดแรงงานสหรฐัจะกลบัสู่การจา้งงาน "อย่างเต็มที!" และ

จนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในทิศทางที!เหมาะสมโดยอยู่เหนือเปา้หมาย 2% "สกัระยะ" 

 (+)  หยวนพุ่งร ับความหวังสหร ัฐ-จีนปลอดสงครามการค้า หากไบเดนชนะเลือกตัKง เงินหยวนดีดตวัขึ �นในวนันี � หลังมีสญัญาณบ่งชี �ว่า 

นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครตมีโอกาสมากขึ �นที!จะไดร้บัชยัชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั ซึ!งทาํใหน้กัลงทนุคาดหวงัว่า ขอ้

พิพาทดา้นการคา้ระหว่างจีนและสหรฐัจะคลี!คลายลง ในการซื �อขายที!ตลาดสปอตออนชอรว์นันี � เงินหยวนเปิดตลาดที!ระดบั 6.6400 หยวนต่อ

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

 (-) ธ.กลางอ ังกฤษคงอ ัตราดบ.ท ี� 0.1% ในประชุมวันนีKพร ้อมเพ ิ�มการซ ื Kอพ ันธบัตร  1.50 แสนล้านปอนด ์ธนาคารกลางอังกฤษออก

แถลงการณส์รุปนโยบายการเงินในวนันี � โดยคงอตัราดอกเบี �ยไม่เปลี!ยนแปลงที! 0.1% แมมี้คาดการณว่์า ธนาคารกลางอาจเปลี!ยนไปใชอ้ตัรา

ดอกเบี �ยติดลบเพื!อหนุนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19  นอกจากนี� ธนาคารกลางองักฤษยงัขยายแผนกระตุน้ผ่อนคลาย

เชิงปรมิาณ (QE) ดว้ยการซื �อพนัธบตัรเพิ!มเติม 1.50 แสนลา้นปอนด ์สู่ 8.95 แสนลา้นปอนด ์

 (+/-) ท ร ัมป์ยื�น ฟ้อ งการนับคะแ น น ใน ห ลายร ัฐสมรภูมิ เช ื�อ มีการ โกงเลือ กตัKง คณะหาเสียงของโดนัลด์ ทรมัป์ ผู้สมัครชิงตาํแหน่ง

ประธานาธิบดีสหรฐัสมยัที!สองในนามพรรครพีบัลิกนั ไดยื้!นฟ้องรอ้งดาํเนินคดีกบัผูที้!รบัผิดชอบเกี!ยวกบัการนบัคะแนนเลือกตั�งทางไปรษณียใ์น

รฐัจอรเ์จีย ซึ!งนับเป็นรฐัสมรภูมิล่าสุดที!ทรมัป์ยื!นฟ้อง หลังจากที!เขาไดยื้!นฟ้องเพื!อใหยุ้ติการนับคะแนนในรฐัมิชิแกน และเพนซิลเวเนีย และ

เรียกรอ้งใหมี้การนบัคะแนนใหม่ในรฐัวิสคอนซิน  นายจสัติน คลา้ก รองผูจ้ดัการทีมหาเสียงของทรมัป์กล่าวว่า ทรมัป์และพรรครีพบัลิกนัในรฐั

จอรเ์จียไดยื้!นฟ้องรอ้งดังกล่าวเพื!อใหม้ั!นใจว่า การเลือกตั�งจะเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมดว้ยการนับคะแนนบัตรเลือกตั�งที!ถูกตอ้งตาม

กฎหมายเท่านั�น  ทั�งนี � ไบเดนเหลือแค่ตอ้งชนะในรฐัที!สาํคญัอย่างเนวาดา และจอรเ์จียเท่านั�น ก็จะทาํใหเ้ขาไดร้บัชยัชนะอย่างขาดลอยในการ

เลือกตั�งครั�งนี � ขณะที!ปธน.ทรมัป์กาํลังเผชิญสถานการณที์!ยากลาํบากในการจะเป็นผูช้นะ เนื!องจากทรมัป์จะตอ้งชนะในรฐั Swing State หรือ 

Battleground State ทั�งหมด ซึ!งจนถงึขณะนี�ทรมัป์ยงัไม่สามารถชนะอย่างเบด็เสรจ็ในรฐัเหล่านี � 

 (+/-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับความหวังเดโมแครต-ร ีพ ับลิกันแบ่งกันครองสภา  ตลาดหุน้ยโุรปปรบัตวัขึ �นติดต่อกนัเป็นวนัที!สองใน

วนันี � เนื!องจากนกัลงทนุมองว่าหากพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัยงัคงแบ่งกนัครองเสียงขา้งมากในสภาคองเกรส จะเป็นผลดีต่อตลาดการเงิน 

เนื!องจากพรรคเดโมแครตมีนโยบายกาํกบัดแูลตลาดการเงินที!เขม้งวดกว่ารพีบัลิกนั 

 
  ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัKงก่อน 

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 2020 ซึ!งอาจมีการเปลี!ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


