
  

                       ราคาท องคําสามารถยืน เห นือ โซน แ นวร ับ 1,884-
1,875 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ อาจเห ็นแรงซ ื'อกลับเข ้ามาพยุงราคาไว้ 
ระหว่างวันให ้จ ับตาแ นวต้าน 1,906 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากไม่ผ่าน
อาจลงทดสอบแนวร ับโซน 1,875 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากผ่านแนว
ต้านแรกได้ประเมินแนวต้านถัดไปท ี5 1,919 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

01 ตุลาคม 2563 

สรุป ความหวังเรื�องการบรรลุขอ้ตกลงเกี�ยวกับร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจสหรฐั กระตุน้แรงขายดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัย ซึ�งหนุนราคา
ทองคาํปรบัตวัขึ +น อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุรอจบัตาสถานการณ ์หลงัจากนางแนนซ ีเพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดยื้�นขอ้เสนอเป็นวงเงิน 2.2 
ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ�งนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัไดป้ฎิเสธวงเงินดงักล่าว โดยล่าสดุสาํนกัข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่า นายมนชิูน ไดยื้�นขอ้เสนอ
สาํหรบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ใหก้บันางเพโลซี โดยไดเ้สนอวงเงินที� 1.6 ลา้นลา้นดอลลาร ์และเสนอใหล้ดเงินชดเชยลง แนะนาํนกัลงทุน
ติดตามความชดัเจนจากประเด็นดงักล่าว ซึ�งจะกระทบความเคลื�อนไหวของสกลุเงินดอลลารแ์ละราคาทองคาํ ทั+งนี + ราคาจะเคลื�อนไหวไปตามกระแสข่าว
ที�เกิดขึ +น ในระยะสั+นหากราคาทองคาํปรบัตวัลง ซึ�งนกัลงทนุอาจพิจารณาเขา้ซื +อเพื�อทาํกาํไรระยะสั+นบรเิวณแนวรบั 1,884-1,875 ดอลลารต่์อออนซ ์หาก
ราคาสามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกรง่ยงัมีโอกาสที�ราคาทองคาํจะปรบัตวัขึ +นทดสอบกรอบแนวตา้นดา้นบน ซึ�งนกัลงทนุอาจแบง่ขายทาํกาํไรเมื�อราคาปรบัตวั
ขึ +น โดยประเมินแนวตา้นแรกบรเิวณ 1,906 ดอลลารต่์อออนซ ์และแนวตา้นถดัไปโซน 1,919 ดอลลารต่์อออนซ ์

ตารางท ี5 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

01/10/2563 16:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,885.40 1,895.77 10.37  0.55% 

Spot Silver ($) 23.22 23.60 0.38  1.62% 

เงนิบาท (฿/$) 31.58 31.60 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,350 100  0.35% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.03 40.95 -0.08  -0.19% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.83 39.93 0.10  0.25% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1722 1.1726 0.0005  0.04% 

ที5มา : Bisnews 

ท ี5มา : Bisnews 

 

 1,875  1,862  1,847 

  1,906  1,919  1,932 

 



 

 

 (+) PMI ข ั'นสุดทา้ยชี'ภาคการผลิตเยอรมันฟื' นตัวเร ็วข ึ 'นในก.ย. การสาํรวจแสดงในวนันี +ว่า การฟื+นตวัของภาคการผลิตของเยอรมนีดาํเนินไปเร็ว
ขึ +นในเดือนก.ย. ในขณะที�ผลผลิตเพิ�มขึ +นในระดบัเรว็ที�สดุในรอบกว่า D ปี  ดชันีผูจ้ดัการจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั+นสดุทา้ยของ IHS Markit ปรบัขึ +น
สู่ QR.S ในเดือนก.ย. นั�นตํ�ากว่าประมาณการขั+นตน้ที� QR.R แต่สงูกว่าตวัเลขเดือนส.ค.ที� QD.D  นายฟิล สมิธ นกัเศรษฐศาสตรข์อง IHS Markit กล่าวว่า 
ทั+งคาํสั�งซื +อและผลผลิตปรบัขึ +นทั�วภาคการผลิต โดยไดแ้รงหนนุจากอปุสงคส์่งออกที�เพิ�มขึ +น 

 (+) PMI ข ั'นสุดท ้ายชี'ภาคการผลิตยูโรโซนฟื' นตัวแข ็งแกร ่งข ึ 'นในก.ย. การสาํรวจแสดงว่า การฟื+นตวัของภาคการผลิตในยโูรโซนดาํเนินไปเรว็ขึ +น
ในเดือนที�ผ่านมา โดยไดร้บัแรงผลกัดนัส่วนใหญ่จากความแข็งแกร่งของเยอรมนี ในขณะที�ภาคการผลิตของภมิูภาคไดร้บัอปุสงคม์ากขึ +นหลงัจากที�มี
การผ่อนปรนมาตรการจาํกัดโควิด-UV บางประการ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั+นสดุทา้ยของยูโรโซนปรบัขึ +นสู่ QX.Y ในเดือนก.ย. 
จาก QU.Y ในเดือนส.ค. สอดคลอ้งกบัตวัเลขขั+นตน้ก่อนหนา้นี + และเป็นระดบัสงูสดุนบัตั+งแต่เดือนส.ค.DZU[ ซึ�งตวัเลขใดๆเหนือ QZ บง่ชี +ถงึการขยายตวั  
ดชันีวดัผลผลิตดีดตวัขึ +นสู่ QY.U จาก QQ.R ซึ�งอยู่เหนือประมาณการขั+นตน้ที� QR.[ และเป็นระดบัสงูสดุนบัตั+งแต่เดือนก.พ.DZU[ 

 (+) IMF เผยสัดส่วนดอลลารส์หร ัฐในทุนสาํรองท ั5วโลกลดลงใน Q2  เมื�อวานนี+ขอ้มลูกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แสดงว่า สดัส่วนของ
เงินดอลลารส์หรฐัในทนุสาํรองระหว่างประเทศที�รายงานต่อ IMF อยู่ที� RU.X% ในไตรมาส D ซึ�งลดลงจากช่วง X เดือนแรกของปีนี + ในปีก่อน ดอลลาร์
คิดเป็น RU.X% สาํหรบัทนุสาํรองโลก ซึ�งยงัเป็นสดัส่วนมากที�สดุในทกุสกลุเงิน ขณะที�สดัส่วนดงักล่าวอยู่ที� RU.[% ในไตรมาสแรก ขอ้มลูของ IMF ยงั
แสดงว่า ทนุสาํรองทั�วโลกเพิ�มขึ +นสู่ระดบัประวติัการณ ์UD.ZXU ลา้นลา้นดอลลารใ์นไตรมาส D จาก UU.YZX ลา้นลา้นดอลลารใ์นไตรมาสแรก 

 (+) โพลลช์ ี 'น ักลงท ุนเทขายบาทเพราะกังวลการฟื' นตัวของเศรษฐกิจ นกัลงทนุมีทศันะลบต่อเงินบาทของไทยเป็นครั+งแรกในรอบ D เดือน ซึ�งเนน้
ยํ+าถงึความกงัวลเกี�ยวกบัระดบัการฟื+นตวัของไทย ท่ามกลางการระบาดของโควิด-UV และวิกฤตการณท์างการเมืองภายในประเทศ คาดการณเ์ชิงบวก
ต่อสกลุเงินเอเชียเกิดใหม่อื�นๆส่วนใหญ่ลดลง ในขณะที�ดอลลารท์ะยานขึ +นสู่ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ D เดือนเมื�อไม่กี�สปัดาหที์�ผ่านมา ท่ามกลางความ
ไม่แน่นอนจากการเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐั ขณะที�นกัลงทนุในตลาดเพิ�มการเทขายเงินรูเปียหข์องอินโดนีเซยี การสาํรวจผูต้อบแบบสอบถามราย D 
สปัดาห ์UD คนระบวุ่า การเทขายเงินบาทแตะระดบัสงูสดุนบัตั+งแต่ปลายเดือนเม.ย. ขณะที�รฐับาลพยายามฟื+นฟเูศรษฐกิจที�พึ�งพาภาคการท่องเที�ยว
ดว้ยการอนมุติัวีซา่แบบพกัระยะยาวสาํหรบันกัท่องเที�ยวต่างชาติ, จดัหาแรงจงูใจทางภาษี และการแจกเงิน  นกัเศรษฐศาสตรข์อง ING กล่าวว่า ความ
เสี�ยงทางการเมืองที�เพิ�มขึ +นและการประทว้งต่อตา้นรฐับาลหนนุทศันะของเขาที�ว่า บาทซึ�งอ่อนลงแลว้กว่า Q% ในปี DZDZ จะยงัคงปรบัตวัไดย้ ํ�าแย่กว่า
สกลุเงินเอเชียอื�นๆในปีนี + 

 (+/-)  ธนาคารท ั5วโลกเพ ิ5มการ เตร ียมพร้อมร ับมือความยุ่งเหยิงในคืนเลือกตั'งสหร ัฐ  นายธนาคารหลายรายระบุว่า ธนาคารทั�วโลกกาํลัง
เตรียมพรอ้มสาํหรบัความเป็นไปไดที้�ว่า จะไม่มีผูช้นะอย่างชัดเจนในคืนการเลือกตั+งประธานาธิบดีสหรฐั ซึ�งเป็นกรณีที�อาจจุดชนวนความยุ่งเหยิง
หลายวนัหรือหลายสปัดาหใ์นตลาดหุน้และตราสารหนี+ทั�วโลก ในช่วง D สปัดาหที์�ผ่านมา ธนาคารรายใหญ่จาํลองสถานการณเ์พื�อรบัประกนัว่า พวก
เขาจะสามารถรบัมือกับการทะยานขึ +นของความเสี�ยงในตลาด, สภาพคล่อง และสินเชื�อ และไดแ้นะนาํลูกคา้เกี�ยวกับการประกันความเสี�ยงเพื�อ
ปอ้งกนัไวก่้อนและกลยทุธก์ารระดมทนุ หากผลการเลือกตั+งวนัที� X พ.ย.ทาํใหต้ลาดทนุเผชิญภาวะขาดแคลนสภาพคล่อง ผลสาํรวจภาคเอกชนแสดง
ถงึการแข่งขนัที�สสูีขึ +น โดยนายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมเหนือประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเล็กนอ้ยในรฐัที�มีการ
แข่งขนัสงู X รฐั ขณะที�ในอีก X รฐัที�เป็นสมรภมิูสาํคญัแสดงภาวะสสูีอย่างมาก คาดว่าการทะยานขึ +นของการลงคะแนนเสียงทางไปรษณียจ์ากความ
กงัวลเรื�องโรคระบาดจะทาํใหก้ารนบัผลคะแนนบางส่วนล่าชา้ 

 
 

ท ี5มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทรที์� 28 ก.ย. - - ไมมี่กาํหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสาํคญั - - - 

วนัองัคารที� 29 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนส.ค.  
 

0.5%** -0.1% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ค.โดย S&P/CS  
 

3.9%** 3.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคเดือนก.ย.จาก CB  
 

101.8** 84.8 

วนัพธุที� 30 ก.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.  
 

51.5** 51.0 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนก.ย.  
 

55.9** 55.2 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

53.0** 53.1 

 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั+งที�สอง GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-26.5%** -20.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

749K** 428K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั+งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-31.4%** -31.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  
 

62.4** 51.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

8.8%** 5.9% 

วนัพฤหสับดีที� 1 ต.ค. ทั+งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั+นสดุทา้ย  
 

56.4** 56.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั+นสดุทา้ย  
 

53.7** 53.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั+นสดุทา้ย  
 

54.1** 54.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.  
 

0.1%** 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคลพื +นฐาน (Core PCE) เดือนส.ค.  
 

0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 1.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  
 

850K 870K 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิต  
 

56.0 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.  
 

0.8% 0.1% 

วนัศกุรที์� 2 ต.ค. ทั+งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง  
 

0.5% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.  
 

900K 1371K 

 
19.30น. สหรฐัฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ย.  

 

8.2% 8.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื +อภาคโรงงานเดือนส.ค.   
 

1.5% 6.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ย.จาก UoM  
 

78.9 78.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงทา้ยเดือนก.ย จาก UoM  
 

- 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

 *ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 25 กนัยายน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


