09 พฤศจิก ายน 2563
ระยะสั นราคามีแ นวโน้ ม ทีจะทดสอบแนวต้าน
1,967-1,977 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ หากไม่ส ามารถผ่านได้ใ ห้แ บ่ง
ขายทํากําไร อย่างไรก็ต าม สําหรับ การเข้าซือควรรอราคาอ่อ น
ตัวลงเข้าใกล้แ นวรับ โซนที 1,941 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์

1,941

1,921

1,902

1,977

1,992

2,009

สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าปรับตัวขึนต่อ ทําระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้า หลัง Dollar Index ร่วงลงแตะระดับตํ,าสุดในรอบกว่า 2 เดือน ขานรับผลการนับคะแนน
เลือกตังปธน.สหรัฐ แม้การนับคะแนนยังไม่เสร็จสินอย่างเป็ นทางการ แต่ก็เป็ นที,แน่ชดั แล้วว่า Joe Biden ผูส้ มัครจากพรรคเดโมแครต กําลังก้าวขึนเป็ นประธานาธิ บดีคนที,
46 ของสหรัฐฯ หลังได้รบั คะแนน Electoral Votes 290 คะแนน มากพอสําหรับการคว้าตําแหน่งในการเลือกตังครังนี ขณะที, เว็บไซต์สาํ นักข่าว Fox News รายงานข้อมูล
จากแหล่งข่าวใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ,งอ้างว่าทรัมป์ กําลังวางแผนที,จะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสง่างามและให้ความร่วมมือในการถ่ายโอนอํานาจอย่าง
สันติตอ่ รัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต หากความพยายามต่อสูท้ างกฎหมายของทีมหาเสียงของเขาไม่สามารถพลิกทําให้เขาคว้าชัยชนะและ
ครองอํานาจในทําเนี ยบขาวต่อเป็ นสมัยที, 2 ได้ อย่างไรก็ ดี แนะนําติดตามการครองเสียงข้างมากในสภาครองเกรส ว่าเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากได้ัทังวุฒิสภา
(Senate) และ สภาผูแ้ ทนราษฎร(House) หรือไม่ เพราะจะส่งผลต่อการผลักดันนโยบายของ Biden ซึ,งหาก Democrat ได้ทงั 2 สภาหรือเรียกว่า Blue wave จะส่งผลให้
แผนการใช้จ่ายขนาดใหญ่ของไบเดนผ่านการอนุมตั ิจากสภาได้โดยง่าย ซึง, จะยิ,งเป็ นปั จจัยกดดันดอลลาร์ และหนุนราคาทองคําเพิ,มเติม ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า
หากราคาทองคํายืนเหนือ 1,941 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาทองคําจะปรับตัวขึนไปในบริเวณ 1,967-1,977 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์(แนวต้าน 1,977 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็ นแนว
ต้านสําคัญ) อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถยืนเหนือได้ อาจมีแรงขายทํากําไรสลับเข้ามาเพิ,มขึน ทังนี ประเมินแนวรับในโซน 1,941 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนไม่ได้อาจจะ
อ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,921 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํากลยุทธ์การลงทุนโดย เน้นการซือขายทํากําไรระยะสัน สําหรับการเข้าซืออาจต้องรอบริเวณ 1,941 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์เป็ นจุดแรก และ 1,921 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์เป็ นจุดเสี,ยงซือถัดไป และ หากราคาทองคําทดสอบ 1,967-1,977 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์แล้วไม่ผ่าน ให้แบ่งขายทํากําไร
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง%

Spot Gold ($)

1,951.85

1,962.81

10.96

0.56%

Spot Silver ($)

25.58

25.84

0.26

1.03%

เงินบาท (฿/$)

30.57

30.46

-0.11

-0.37%

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

28,250

28,300

50

0.18%

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

39.45

40.50

1.05

2.66%

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

37.38

38.15

0.77

2.06%

เงินยูโร (€/$)

1.1885

1.1890

0.0005

0.04%

ทีมา : Bisnews

 (+) ดอลลาร์ร ่วงขณะ"ไบเดน"คว้าตําแหน่งปธน.สหรัฐ ดอลลาร์เริ,มต้นสัปดาห์ดว้ ยการถูกเทขาย ขณะที,นกั ลงทุนขานรับการเลือกนายโจ ไบเดน
เป็ นประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการซือสกุลเงินที,เกี,ยวกับการค้าจากคาดการณ์ถึงแนวทางที,มีเสถียรภาพมากขึนต่อนโยบายต่างประเทศ และขณะที,ดู
เหมือนว่านโยบายการเงินสหรัฐจะอยู่ในเชิงผ่อนคลายเป็ นเวลาหลายปี นายไบเดนได้คะแนนจากคณะผูเ้ ลือกตัง (electoral college) มากกว่า 270
เสียงที,จาํ เป็ นสําหรับการได้รบั ชัยชนะในวันเสาร์ โดยชนะในรัฐเพนซิลเวเนียซึ,งเป็ นรัฐสมรภูมิ เมื,อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ดอลลาร์ปรับลงในวันนี
และอยู่เหนื อระดับตํ,าสุดรอบ 10 สัปดาห์เล็กน้อย "ดอลลาร์อ่อนค่าจากคาดการณ์ท,ีว่า การดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของนายไบเดนจะทําให้
การเมืองสงบลง และคาดการณ์ท,ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะช่วยเหลืออีกครัง ท่ามกลางความเสี,ยงระยะใกล้ของยอดผูต้ ิดโควิด-19 ที,เพิ,มขึน"
นักวิเคราะห์กล่าว
 (+) ไบเดน เตรียมตังคณะทํางานเดิน หน้าสู้วกิ ฤตโควิด -กระตุุ้น ศก. สํานักข่าวบลูมเบิร๋กรายงานว่า นายโจ ไบเดน ว่าที,ประธานาธิบดีสหรัฐฯคน
ที, 46 จากพรรคเดโมแครต เตรียมจะจัดตังคณะทํางานโดยเร็วที,สดุ โดยมุ่งเป้าไปที,การต่อสูก้ บั การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการผลักดันมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหม่ นายไบเดน เตรียมแต่งตังนายเดวิด เคสเลอร์ อดีตเจ้าหน้าที,ของคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) เป็ นหนึ,งใน
คณะทํางานเพื,อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวันนี รวมถึงได้พดู คุยกับผูบ้ ริหารบริษัทผลิตยาชันนําของสหรัฐฯเกี,ยวกับโครงการ "Operation
Warp Speed" ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื,อเร่งการวิจยั และพัฒนาวัคซีนที,ใช้ในการรักษาไวรัสโควิด-19 นายแอนดรู ว เบจ โฆษกของนายไบ
เดน กล่าวว่าทางทีมงานของนายไบเดนได้เริ,มพูดคุยกับผูบ้ ริหารของบริษัทยาทั,วประเทศมาตังช่วงเดือน ก.ย.ที,ผ่านมาโดยนายไบเดน มีความมุ่งมั,น
อย่างมากที,พฒ
ั นาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เร็วที,สดุ เท่าที,จะเป็ นไปได้ นอกจากนีนายไบเดน ยังยืนยันว่าเตรียมที,จะเดินหน้าแผนการอนุมตั มิ าตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหม่ เพื,อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที,ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
รอบใหม่สมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ ต้องหยุดชะงักไปเนื,องจากทังสองฝ่ ายไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงทังหมดได้ เนื,องจากทังสองฝ่ ายยังคงมีความ
คิดเห็นที,แตกต่างกันในหลายประเด็น ทังนีไบเดน มีกาํ หนดการที,จะเข้าพิธีสาบานตนเพื,อเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที, 20 ม.ค.2564
 (+) ยอดโควิด สะสมทัวโลกสูงเกิน 50 ล้านราย หลังระบาดก้าวสู่เ ดือ นที 11 วันนี (9 พฤศจิกายน) ยอดผูต้ ิดเชือโควิด-19 สะสมทั,วโลกเพิ,มสูง
เกินกว่า 50 ล้านรายแล้ว (50,316,476 ราย) หลังการแพร่ระบาดกําลังก้าวเข้าสู่เดือนที, 11 รักษาหายกว่า 35 ล้านราย (35,792,588 ราย) หรือคิดเป็ น
ราว 72% ของผูต้ ิดเชือทังหมด เสียชีวิตแล้ว 1,255,250 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ท,ีราว 2.5% ล่าสุด สหรัฐอเมริกายังคงเป็ นประเทศที,มีผูต้ ิดเชื อ
สะสมมากที,สุดเป็ นอัน ดับ 1 ของโลก มี ผู้ติดเชื อสะสม 9,961,320 ราย เสี ยชี วิตแล้ว 237,566 ราย ตามมาด้วยอินเดีย (8,507,754 ราย) บราซิล
(5,664,115 ราย) ฝรั,งเศส (1,835,187 ราย) และรัสเซีย (1,760,420 ราย) พบผูต้ ดิ เชือแล้วอย่างน้อย 183 จาก 193 ประเทศทั,วโลก
 (+/-) ตลาดหุ้น เอเชีย เปิ ดบวก หลัง ไบเดนประกาศชัย ชนะเลือ กตังปธน.สหรัฐ ตลาดหุน้ เอเชียปรับตัวเพิ,มขึนในเช้าวันนี เนื,องจากนักลงทุน
คลายความกังวลเกี,ยวกับความไม่แน่นอนของผลการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐ หลังจากนายโจ ไบเดน ได้ประกาศชัยชนะในการเลือกตัง และให้
คํามั,นที,จะใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทังมาตรการสําคัญด้านอื,นๆ
 (+/-) `ทรัม ป์ `มีแ ผนยอมรับ ความพ่ายแพ้อ ย่างสง่างาม หากฟ้ อ งร้อ งไม่ส าํ เร็จ เว็บไซต์สาํ นักข่าว Fox News รายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิด
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ,งอ้างว่าทรัมป์ กําลังวางแผนที,จะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสง่างามและให้ความร่วมมือในการถ่ายโอนอํานาจอย่าง
สันติตอ่ รัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต หากความพยายามต่อสูท้ างกฎหมายของทีมหาเสียงของเขาไม่สามารถพลิกทํา
ให้เขาคว้าชัยชนะและครองอํานาจในทําเนียบขาวต่อเป็ นสมัยที, 2 ได้ ตลอดหลายวันที,ผ่านมา ทีมหาเสียงของทรัมป์ ได้ย,ืนคําร้องต่อศาลในหลายรัฐ
สมรภูมิท,ีไบเดนมีคะแนนขึนนําแบบเฉี ยดฉิว เช่น เนวาดา เพนซิลเวเนีย และจอร์เจีย ซึ,งทรัมป์ อ้างว่ามีการนับคะแนนอย่างผิดกฎหมายหลังจากวัน
เลือกตัง และผูส้ งั เกตการณ์ของรีพบั ลิกนั ถูกขัดขวางไม่ให้ตรวจสอบการนับคะแนน แต่หลายคําร้อง เช่น เงื,อนไขการขอให้ระงับนับคะแนนในเพนซิลเว
เนีย เนวาดา และมิชิแกน จนกว่าผูส้ งั เกตการณ์ของรีพบั ลิกนั จะได้ตรวจสอบการนับคะแนนแบบใกล้ๆ ถูกปฏิเสธจากศาล เนื,องจากข้อกล่าวหาความ
ไม่โปร่งใสที,ไม่มีนาหนั
ํ กและหลักฐานมากพอ ยกเว้นที,เพนซิลเวเนีย ซึ,งศาลอนุญาตให้เข้าสังเกตการณ์ได้ใกล้ขึนในระยะ 1.8 เมตร แต่ก็ไม่อาจส่งผล
หรือเปลี,ยนแปลงผลการนับคะแนนได้ และยังเป็ นไบเดน ที,คว้าชัยชนะในรัฐนี

ทีมา: อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Dailynews, Bisnews, และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

วันจันทร์ท,ี 9 พ.ย.

16.30น.

ยุโรป

ดัชนีความเชื,อมั,นนักลงทุนจาก Sentix

-15.0

-8.3

วันอังคารที, 10 พ.ย. 08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.8%

1.7%

08.30น.

จีน

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

-1.9%

-2.1%

17.00น.

ยุโรป

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 เปิ ดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.

104.3

104.0

22.00น. สหรัฐฯ

จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิ ดใหม่ (JOLTS Job Openings)

6.50M

6.49M

Bank Holiday : Veterans Day (วันระลึกถึงทหารผ่านศึก)

-

-

ประมาณการครังแรก GDP ไตรมาส 3/2020

15.6%

-19.8%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.2%

20.30น. สหรัฐฯ

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

745K

751K

23.00น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํามันดิบรายสัปดาห์

-

-8.0M

23.45น. สหรัฐฯ

ECB President Lagarde Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

BOE Gov Bailey Speaks

-

-

23.45น. สหรัฐฯ

Fed Chair Powell Speaks

-

-

ประมาณการครังที,สอง GDP ไตรมาส 3/2020

12.7%

12.7%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนต.ค.

0.2%

0.4%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชื,อมั,นผูบ้ ริโภค จาก UoM

82.1

81.8%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM

-

2.6%

วันพุธที, 11 พ.ย.

ทังวัน

สหรัฐฯ

วันพฤหัสบดีท,ี 12 พ.ย. 14.00น. อังกฤษ

วันศุกร์ท,ี 13 พ.ย.

17.00น.

ยุโรป

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อ น

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที,มีการประกาศออกมา

*ที,มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที, 06 พฤศจิกายน 2563 ซึง, อาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลังได้

