
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา  
เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 
สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �นต่อ ทาํระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้ หลงั Dollar Index รว่งลงแตะระดบัตํ,าสดุในรอบกว่า 2 เดือน  ขานรบัผลการนบัคะแนนเลือกตั�งปธน.
สหรฐั แมก้ารนบัคะแนนยงัไม่เสรจ็สิ �นอย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นที,แน่ชัดแลว้ว่า Joe Biden ผูส้มคัรจากพรรคเดโมแครต กาํลงักา้วขึ �นเป็นประธานาธิบดีคนที, 46 ของสหรฐัฯ หลงั
ได้รบัคะแนน Electoral Votes 290 คะแนน มากพอสาํหรบัการควา้ตาํแหน่งในการเลือกตั�งครั�งนี �  ขณะที,  เว็บไซตส์าํนักข่าว Fox News รายงานขอ้มูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิด
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ซึ,งอา้งว่าทรมัป์กาํลงัวางแผนที,จะยอมรบัความพ่ายแพอ้ย่างสง่างามและใหค้วามร่วมมือในการถ่ายโอนอาํนาจอย่างสนัติต่อรฐับาลใหม่ภายใตก้ารนาํ
ของ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต หากความพยายามต่อสูท้างกฎหมายของทีมหาเสียงของเขาไม่สามารถพลิกทาํใหเ้ขาควา้ชัยชนะและครองอาํนาจในทาํเนียบขาวต่อเป็นสมยัที, 
2 ได ้ อย่างไรก็ดี แนะนาํติดตามการครองเสียงขา้งมากในสภาครองเกรส ว่าเดโมแครตจะครองเสียงขา้งมากได้ัทั�งวฒุิสภา(Senate) และ สภาผูแ้ทนราษฎร(House) หรือไม่ เพราะ
จะส่งผลต่อการผลกัดนันโยบายของ Biden ซึ,งหาก Democrat ไดท้ั�ง 2 สภาหรือเรียกว่า Blue wave จะส่งผลใหแ้ผนการใชจ่้ายขนาดใหญ่ของไบเดนผ่านการอนุมัติจากสภาได้
โดยง่าย ซึ,งจะยิ,งเป็นปัจจยักดดนัดอลลาร ์และหนนุราคาทองคาํเพิ,มเติม 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             

09/11/2020  11.45 น. ก่อนหน้า ล่าสุด เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,951.85 1,962.75 10.90  0.56% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,300 50  0.18% 

50 Baht Gold Futures (GFZ20) 28,370 28,460 90  0.32% 

50 Baht Gold Futures (GF10Z20) 28,370 28,440 70  0.25% 

Gold-D (GDZ20)  1,944.00 1,949.48 5.48  0.28% 

Gold Online Futures (GOZ20)  1,955.00 1,965.90 10.90  0.56% 

เงนิบาท (฿/$) 30.57 30.46 -0.11  -0.35% 

ที�มา : Bisnews 

ปัจจยัทางเทคนิค 
แนวโนม้ Gold Spot:  

หากราคาทองคาํยืนเหนือ 1,941 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ ราคาทองคาํจะ

ปรบัตัวขึ �นไปในบริเวณ 1,967-1,977 ดอลลารต์่อออนซ(์แนวตา้น 1,977 

ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นแนวตา้นสาํคญั) อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถยืน

เหนือได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไรสลับเขา้มาเพิ,มขึ �น ทั�งนี � ประเมินแนวรบัใน

โซน 1,941 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่ไดอ้าจจะอ่อนตวัลงทดสอบแนว

รบั 1,921 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

เน้นการซื �อขายทาํกําไรระยะสั�น สาํหรับการเข้าซื �ออาจต้องรอบริเวณ 

1,941 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดแรก และ 1,921 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุด

เสี,ยงซื �อถัดไป และ หากราคาทองคาํทดสอบ 1,967-1,977 ดอลลารต์่อ

ออนซแ์ลว้ไม่ผ่าน ใหแ้บง่ขายทาํกาํไร 
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 GOZ20 

1,941  1,921  1,902 

 1,977  1,992  2,009 
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 (+) ดอลลารร์ ่วงขณะ"ไบเดน"คว้าตาํแหน่งปธน.สหรัฐ  ดอลลารเ์ริ,มตน้สปัดาหด์ว้ยการถูกเทขาย ขณะที,นกัลงทนุขานรบัการเลือกนายโจ ไบเดน
เป็นประธานาธิบดีสหรฐัดว้ยการซื �อสกุลเงินที,เกี,ยวกับการคา้จากคาดการณ์ถึงแนวทางที,มีเสถียรภาพมากขึ �นต่อนโยบายต่างประเทศ และขณะที,ดู
เหมือนว่านโยบายการเงินสหรฐัจะอยู่ในเชิงผ่อนคลายเป็นเวลาหลายปี นายไบเดนไดค้ะแนนจากคณะผูเ้ลือกตั�ง (electoral college) มากกว่า 270 
เสียงที,จาํเป็นสาํหรบัการไดร้บัชยัชนะในวนัเสาร ์โดยชนะในรฐัเพนซิลเวเนียซึ,งเป็นรฐัสมรภูมิ  เมื,อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงิน ดอลลารป์รบัลงในวนันี� 
และอยู่เหนือระดับต ํ,าสุดรอบ 10 สัปดาหเ์ล็กนอ้ย  "ดอลลารอ์่อนค่าจากคาดการณ์ที,ว่า การดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีของนายไบเดนจะทาํให้
การเมืองสงบลง และคาดการณ์ที,ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะช่วยเหลืออีกครั�ง ท่ามกลางความเสี,ยงระยะใกลข้องยอดผูต้ิดโควิด-19 ที,เพิ,มขึ �น" 
นกัวเิคราะหก์ล่าว 

 (+) ไบเดน เตร ียมตั@งคณะทาํงานเดินหน้าสู้วกิฤตโควดิ-กระตุุ้นศก. สาํนกัข่าวบลมูเบิร๋กรายงานวา่ นายโจ ไบเดน วา่ที,ประธานาธิบดีสหรฐัฯคน
ที, 46 จากพรรคเดโมแครต เตรียมจะจดัตั�งคณะทาํงานโดยเรว็ที,สดุ โดยมุ่งเปา้ไปที,การตอ่สูก้บัการระบาดของไวรสัโควดิ-19 และการผลกัดนัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ นายไบเดน เตรียมแต่งตั�งนายเดวิด เคสเลอร ์อดีตเจา้หนา้ที,ของคณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐั (FDA) เป็นหนึ,งใน
คณะทาํงานเพื,อควบคมุการระบาดของไวรสัโควิด-19 ในวนันี� รวมถึงไดพ้ดูคยุกบัผูบ้รหิารบริษัทผลิตยาชั�นนาํของสหรฐัฯเกี,ยวกบัโครงการ "Operation 
Warp Speed" ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ เพื,อเรง่การวิจยั และพฒันาวคัซีนที,ใชใ้นการรกัษาไวรสัโควดิ-19 นายแอนดรูว เบจ โฆษกของนายไบ
เดน กล่าวว่าทางทีมงานของนายไบเดนไดเ้ริ,มพูดคยุกบัผูบ้ริหารของบริษัทยาทั,วประเทศมาตั�งช่วงเดือน ก.ย.ที,ผ่านมาโดยนายไบเดน มีความมุ่งมั,น
อย่างมากที,พฒันาวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ใหเ้รว็ที,สดุเท่าที,จะเป็นไปได ้นอกจากนี�นายไบเดน ยงัยืนยนัว่าเตรียมที,จะเดินหนา้แผนการอนมุตัมิาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ เพื,อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที,ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 หลงัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
รอบใหม่สมยัของประธานาธิบดีทรมัป์ ตอ้งหยุดชะงกัไปเนื,องจากทั�งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงทั�งหมดได ้เนื,องจากทั�งสองฝ่ายยงัคงมีความ
คดิเหน็ที,แตกตา่งกนัในหลายประเดน็ ทั�งนี �ไบเดน มีกาํหนดการที,จะเขา้พิธีสาบานตนเพื,อเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัฯในวนัที, 20 ม.ค.2564 

 (+) ยอดโควิดสะสมทั�วโลกสูงเกิน 50 ล้านราย หลังระบาดก้าวสู่เด ือนท ี� 11 วนันี� (9 พฤศจิกายน) ยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 สะสมทั,วโลกเพิ,มสูง
เกินกว่า 50 ลา้นรายแลว้ (50,316,476 ราย) หลงัการแพรร่ะบาดกาํลงักา้วเขา้สู่เดือนที, 11 รกัษาหายกว่า 35 ลา้นราย (35,792,588 ราย) หรือคดิเป็น
ราว 72% ของผูต้ิดเชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 1,255,250 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ที,ราว 2.5%  ล่าสุด สหรฐัอเมริกายังคงเป็นประเทศที,มีผูต้ิดเชื �อ
สะสมมากที,สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มีผู้ติดเชื �อสะสม 9,961,320 ราย เสียชีวิตแล้ว 237,566 ราย ตามมาดว้ยอินเดีย (8,507,754 ราย) บราซิล 
(5,664,115 ราย) ฝรั,งเศส (1,835,187 ราย) และรสัเซีย (1,760,420 ราย) พบผูต้ดิเชื �อแลว้อย่างนอ้ย 183 จาก 193 ประเทศทั,วโลก   

 (+/-) ตลาดหุ้น เอ เช ียเปิดบวก หลังไบเดนประกาศชัยชนะเลือกตั@งปธน.สหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ,มขึ �นในเชา้วนันี� เนื,องจากนักลงทุน
คลายความกงัวลเกี,ยวกบัความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั หลงัจากนายโจ ไบเดน ไดป้ระกาศชยัชนะในการเลือกตั�ง และให้
คาํมั,นที,จะใชม้าตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 รวมทั�งมาตรการสาํคญัดา้นอื,นๆ 

 (+/-) `ทร ัมป์`มีแผนยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสง่างาม หากฟ้องร ้องไม่สาํเร ็จ เวบ็ไซตส์าํนกัข่าว Fox News รายงานขอ้มลูจากแหล่งข่าวใกลชิ้ด
ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ซึ,งอา้งว่าทรมัป์กาํลงัวางแผนที,จะยอมรบัความพ่ายแพอ้ย่างสง่างามและใหค้วามร่วมมือในการถ่ายโอนอาํนาจอย่าง
สนัติตอ่รฐับาลใหม่ภายใตก้ารนาํของ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต หากความพยายามต่อสูท้างกฎหมายของทีมหาเสียงของเขาไม่สามารถพลิกทาํ
ใหเ้ขาควา้ชยัชนะและครองอาํนาจในทาํเนียบขาวต่อเป็นสมยัที, 2 ได ้ตลอดหลายวนัที,ผ่านมา ทีมหาเสียงของทรมัป์ไดยื้,นคาํรอ้งต่อศาลในหลายรฐั
สมรภูมิที,ไบเดนมีคะแนนขึ �นนาํแบบเฉียดฉิว เช่น เนวาดา เพนซิลเวเนีย และจอรเ์จีย ซึ,งทรมัป์อา้งว่ามีการนบัคะแนนอย่างผิดกฎหมายหลังจากวนั
เลือกตั�ง และผูส้งัเกตการณข์องรีพบัลิกนัถกูขดัขวางไม่ใหต้รวจสอบการนบัคะแนน แตห่ลายคาํรอ้ง เช่น เงื,อนไขการขอใหร้ะงบันบัคะแนนในเพนซลิเว
เนีย เนวาดา และมิชิแกน จนกว่าผูส้งัเกตการณข์องรีพบัลิกนัจะไดต้รวจสอบการนบัคะแนนแบบใกล้ๆ  ถูกปฏิเสธจากศาล เนื,องจากขอ้กล่าวหาความ
ไม่โปร่งใสที,ไม่มีนํ�าหนกัและหลกัฐานมากพอ ยกเวน้ที,เพนซิลเวเนีย ซึ,งศาลอนญุาตใหเ้ขา้สงัเกตการณไ์ดใ้กลข้ึ �นในระยะ 1.8 เมตร แต่ก็ไม่อาจส่งผล
หรือเปลี,ยนแปลงผลการนบัคะแนนได ้และยงัเป็นไบเดน ที,ควา้ชยัชนะในรฐันี� 

 
   ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
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การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั@งก่อน 

วนัจนัทรที์, 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื,อมั,นนกัลงทนุจาก Sentix   -15.0 -8.3 

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.3 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.49M 

วนัพธุที, 11 พ.ย. ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผ่านศกึ)   - - 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   745K 751K 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัดบิรายสปัดาห ์   - -8.0M 

 23.45น. สหรฐัฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื,อมั,นผูบ้รโิภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที,มีการประกาศออกมา 
*ที,มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที, 06 พฤศจิกายน 2020 ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


