
 

06 November 2020 

สรุป นายโดนลัด์ ทรัมป์ แถลงข่าวตอ่สื�อมวลชนที�ทําเนียบขาว โดยยืนยนัที�จะยื�นฟ้องต่อศาลสงูสดุเพื�อให้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนในหลายรัฐ และพยายามจะยตุิ
การนบัคะแนนเลือกตั -ง แม้วา่เขาจะปราศจากหลกัฐานว่า เขาตกเป็นเหยื�อของการโกงการเลือกตั -งในวงกว้าง แต่คณะหาเสียงของเขาเพิ�มการท้าทายทางกฎหมาย โดยยื�น
ฟ้องดําเนินคดี ในรัฐเนวาดา ,มิชิแกน, เพนซิลเวเนีย และจอร์เจีย โดยขอมีส่วนร่วมในคดีดงักล่าวต่อศาลฎีกาสหรัฐ นอกจากนี - กลุ่มผู้สนับสนนุนายทรัมป์ ได้ออกมาชมุนมุ
ประท้วง ในหลายเมือง แม้วา่การประท้วงยงัไมรุ่นแรง แต่ก็มีผู้ประท้วงบางราย ได้ปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนนุนายโจ ไบเดน ประเด็นดงักล่าว สร้างแรงกดดนัต่อการลงทนุใน
สินทรัพย์เสี�ยง และสร้างแรงซื -อหนนุราคาทองคําไว้ ทั -งนี - ราคาทองคําพยายามทดสอบแนวต้านโซน 1,953-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจจบัตาว่าจะผ่านได้หรือไม่ หากไม่
ผ่านอาจได้เห็นการตวัลงทดสอบแนวรับ 1,929-1,921 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อยา่งไรก็ตามหากราคาสามารถผ่านขึ -นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปเหนือโซน 1,977 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ทั -งนี - ยงัคงเน้นการเข้าซื -อเมื�อราคาออ่นตวัลงและแบง่ขายบางสว่นเมื�อราคาปรับตวัเพิ�มสงูขึ -น แตห่ากราคาผ่านแนวต้านได้สามารถถือตอ่เพื�อรอขายที�แนวต้านถดัไป 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

6/11/2563 16:22 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,948.30 1,946.47 -1.83  -0.09% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,100 28,200 100  0.36% 

50 Baht Gold Futures (GFV20) 28,210 27,861 -349  -1.24% 

50 Baht Gold Futures (GF10V20) 28,180 27,861 -319  -1.13% 

Gold-D (GDZ20)  1,911.00 1,944.00 33.00  1.73% 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,921.20 1,949.20 28.00  1.46% 

เงนิบาท (฿/$) 30.75 30.58 -0.17  -0.55% 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

แนวโน้ม Gold Spot: ระยะสั -นราคาทองคําเคลื�อนไหวในทิศทางขาขึ -น หากราคา
ยงัสามารถทรงตวัอยู่บนโซนแนวรับ 1,929-1,921 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ยงัมี
ลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,953-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากว่าราคาขยบัตํ�า
กว่า 1,921 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแนวโน้มที�ราคาอาจอ่อนตวัลงมาถึงบริเวณ 1,902 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แบง่ขายทํากําไรบางส่วนเมื�อราคาดีดขึ -นไปชนและไม่ผ่านแนวต้าน 
1,953-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าราคาทองคําผ่านโซนนั -นได้ ให้เลื�อนไปขายที�
แนวต้านถดัไป 1,977 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Short Position หากราคาทองคํายงัลงมาไมห่ลดุแนวรับโซน 1,929-1,921 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ แนะนําให้ปิดสถานะ แตห่ากแนวรับแรกเอาไม่อยู่ ให้ชะลอการปิดสถานะ
ออกไป อาจรอดวูา่ราคาทองคําจะลงตํ�ากวา่โซน 1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หรือไม ่
Open New หากราคาทองคํายงัยืนเหนือแนวรับ 1,929-1,921 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
จึงแนะนําวา่อาจใช้ตรงจดุนี -ในการเสี�ยงเข้าซื -อเก็งกําไร (ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,902 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์)และแบง่ขายทํากําไรที�ระดบั 1,953-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากผา่นได้ชะลอการขายทํากําไรไปที�แนวต้านถดัไปโซน 1,977 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

ที�มา : Bisnews  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

1,921  1,902  1,880 

1,956  1,977  1,992 



 

 

• (+) ดอลลาร์ทรงตัว, คาดอาจร่วงต่อขณะเลือกตั Jงสหรัฐยืดเยื Jอ    ดอลลาร์ทรงตวั เมื�อเทียบกบัเงินหลายสกุลในวนันี - เทรดเดอร์กล่าวว่า ดอลลาร์

อาจจะอ่อนลงมากขึ -น ขณะที�การเลือกตั -งประธานาธิบดีสหรัฐที�มีความขดัแย้งบั�นทอนความหวงัการมีแผนกระตุ้นครั -งใหญ่ที�จะสนบัสนนุเศรษฐกิจใน

เร็วๆนี -  นกัลงทนุคาดวา่ นายโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครต จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป แต่พรรครีพบัลิกนัจะยงัคงการควบคมุวฒุิสภาซึ�งจะทําให้

เป็นการยากสําหรับพรรคเดโมแครตในการผ่านแผนการใช้จ่ายทางการคลงัขนาดใหญ่ขึ -นที�พวกเขาผลกัดนั  นายไบเดนยงัคงมีคะแนนนําปธน.โดนลัด์ 

ทรัมป์ แตรั่ฐที�สําคญัอีกไม่กี�รัฐยงันบัคะแนนอยู่ และปธน.ทรัมป์เพิ�มการท้าทายทางกฎหมายต่อการนบัคะแนนเสียง ดงันั -น จึงยงัมีความไม่แน่นอนสูง  

ดชันีดอลลาร์ เมื�อเทียบกบัเงิน 6 สกุลหลกั อยู่ที� 92.641 ใกล้กบัระดบัตํ�าสุดรอบ 2 สปัดาห์  สําหรับสปัดาห์นี - ดชันีดอลลาร์ปรับลง 1.5% โดยมี

แนวโน้มร่วงลงครั -งใหญ่ที�สดุในรอบเกือบ 4 เดือน 

• (+) มูดี Jส์คาดเศรษฐกิจสหรัฐเสี�ยงถอยกลับ เหตุโควิดพุ่งไม่หยุด-ขาดมาตรการหนุน  มาร์ค แซนดี หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์จากมดีู -ส์ อนาไล

ตกิส์ให้สมัภาษณ์กบัสํานกัข่าวซีเอ็นบีซีวา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี�ยงสูงมากที�จะถอยหลงักลบั แม้ขณะนี -ได้เริ�มส่งสญัญาณการฟื-นตวัขึ -นแล้วก็ตาม 

เนื�องจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในสหรัฐยงัคงรุนแรง อีกทั -งสหรัฐยงัขาดมาตรการสนบัสนนุเพิ�มเติม  นายแซนดีระบุว่า การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในสหรัฐได้กลับมารุนแรงอีกครั -ง โดยยอดผู้ ป่วยใหม่เพิ�มขึ -นอย่างมากเมื�อเทียบกบัในรอบ 4-8 สปัดาห์ที�ผ่านมา ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจอย่างแน่นอน  นายแซนดีมองวา่ สหรัฐอาจต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์อีกครั -งเพื�อควบคมุการแพร่ระบาดตามรอยยุโรปซึ�งได้ประกาศไป

ก่อนหน้านี -หลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ ซึ�งจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์เปิดเผยว่า 

จํานวนผู้ ติดเชื -อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐพุ่งขึ -นมากกว่า 100,000 ราย ซึ�งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่าสถิติก่อนหน้านี -ที�ระดับ 

99,321 รายที�ทําไว้เมื�อวันศุกร์ที�แล้ว  ทั -งนี - จํานวนผู้ ติดเชื -อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐพุ่งขึ -นแตะระดบั 102,831 รายเมื�อวานนี - เพิ�มขึ -นจากระดับ 

91,530 รายในวนัอังคารที�ผ่านมา  นอกจากนี - สหรัฐยังขาดมาตรการสนับสนุนเพิ�มเติมจากรัฐบาลในขณะนี - ซึ�งก็จะทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ

เลวร้ายลงด้วย  นายแซนดีกล่าวว่า "สหรัฐจะไม่มีมาตรการสนับสนุนด้านการคลังเพิ�มเติมอย่างน้อยในระยะใกล้นี - หรืออย่างน้อยจนถึงวันที�

ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เข้ารับตําแหน่งในเดือนม.ค.ปีหน้า ซึ�งก็จะทําให้เศรษฐกิจยงัคงเผชิญความเสี�ยง" 

• (+/-) "ไบเดน"มีคะแนนทิ Jงห่างทรัมป์"มากขึ Jนในรัฐจอร์เจีย,เพนซิลเวเนีย  นายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโม

แครต มีคะแนนนําห่างจากปธน.โดนลัด์ ทรัมป์มากขึ -นในรัฐสมรภูมิในจอร์เจียและเพนซิลเวเนียในวนันี - โดยเข้าใกล้มากขึ -นที�จะครองทําเนียบขาว 

หลงัจากที�ปธน.ทรัมป์อ้างว่า การเลือกตั -งถูก "ขโมย" จากเขา  เครือข่ายสถานีโทรทศัน์ที�สําคญัส่วนใหญ่รายงานว่า นายไบเดนได้คะแนนเสียงจาก

คณะผู้ เลือกตั -ง (Electoral Vote) แตล่ะรัฐ 253 ตอ่ 214 เสียง ขณะที�สํานกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานคะแนนที� 264 ต่อ 214 เสียง และนายไบเดนเข้าใกล้

การรวบรวมเสียง 270 เสียงที�จําเป็นในการชนะคะแนนเสียงจากคณะผู้ เลือกตั -งแตล่ะรัฐใน 4 รัฐที�ไม่มีฝ่ายใดได้เสียงข้างมาก  นายไบเดน วยั 77 ปี จะ

เป็นประธานาธิบดีคนตอ่ไปจากการชนะในรัฐเพนซลิเวเนีย หรือจากการชนะ 2 จาก 3 รัฐในรัฐจอร์เจีย, เนวาดา และแอริโซนา ซึ�งดเูหมือนว่าเส้นทางที�

มีแนวโน้มมากที�สุดของปธน.ทรัมป์แคบลง โดยเขาจําเป็นต้องชนะทั -งในรัฐเพนซิลเวนียและจอร์เจียและยงัต้องแซงนายไบเดนในรัฐเนวาดาหรือ

แอริโซนา  

• (+/-) ข้อมูลชี Jนักลงทุนทั�วโลกเทขายหุ้นในต.ค.จากกังวลเลือกตั Jงสหรัฐ  ข้อมลูจากฐานข้อมลูการลงทนุภาคเอกชนแสดงว่า นกัลงทนุทั�วโลกทุ่ม
เงินมากขึ -นในพันธบตัรและลดการถือครองกองทนุรวมที�ลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ในเดือนต.ค. ซึ�งยืนยันถึงความกงัวลที�เพิ�มขึ -นเกี�ยวกบัมลูค่าหุ้น
ในช่วงไม่กี�สปัดาห์ก่อนการเลือกตั -งประธานาธิบดีสหรัฐ  ข้อมลูแสดงว่า กองทนุพนัธบตัรโลกมีเงินไหลเข้า 4.9 หมื�นล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. เทียบ
กบัการไหลออก 2.6 พนัล้านดอลลาร์ในกองทนุรวมที�ลงทนุในหุ้น  ตลาดหุ้นปรับขึ -นอย่างมากในสปัดาห์นี -ขณะที�ตลาดต่างๆรอผลเลือกตั -งวนัที� 3 พ.ย. 
สิ�งบง่ชี -เบื -องต้นแสดงวา่ นายโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มชนะการเลือกตั -งมากกวา่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และแสดงถึงสภาคองเกรส
ที�ยงัคงแบง่แยกการครองเสียงข้างมากของแตล่ะพรรค  

  ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัJงก่อน 

วนัจนัทร์ที� 2 พ.ย. 08.45น. จีน ดชันี PMI ภาคการผลิตโดย Caixin เดือนต.ค.   53.6** 53.0 

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   58.2** 58.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   54.8** 54.4 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.   53.7** 53.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.   59.3** 55.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย.   0.3%** 1.4% 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื -อภาคโรงงานเดือนก.ย.   1.1%** 0.7% 

 ทั -งวนั สหรัฐฯ การเลือกตั -งประธานาธิบดีสหรัฐ (Presidential Election)   - - 

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

 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   49.5** 48.9 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.   46.9** 46.2 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการบริการเดือนต.ค.  51.4** 52.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนต.ค. จาก ADP  365K** 749K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.  56.6** 57.8 

วนัพฤหสับดีที� 5 พ.ย. 19.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี -ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)  0.10%** 0.10% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์  751K** 751K 

วนัศกุร์ที� 6 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบี -ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)  <0.25%** <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)  - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.   600K 661K 

 
20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.1% 

 
20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนต.ค.   7.7% 7.9% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที�  30 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


