
  

                           หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,917-
1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้เห็นอาจการย่อตัวลงอีกครั&ง โดย
ประเมินแนวรับไว้ที,  1,890-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน
เหนือแนวรับดังกล่าวได้ จะเห็นการดีดตัวกลับของราคาไปยังแนวต้าน
ที, 1,919-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

02 ตุลาคม 2563 

สรุป ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เขาและนางเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 เริ"มกักตวัและรักษาอาการป่วยทนัที  หลังผลการ
ตรวจหาเชื )อโควดิ-19 มีผลตรวจ บ่งชี )ว่าติดเชื )อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปธน.ทรัมป์ จะทํางานต่อไปและเข้าร่วมการโทรศพัท์เพื"อให้กําลงัใจผู้สูงอายุที"มี
ความเสี"ยง โดยทําเนียบขาวได้ปรับตารางการทํางาน แม้วา่ประเดน็ดงักล่าว จะกระตุ้นแรงซื )อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุไม่แน่ใจ
ในหลายปัจจัย ขณะที"ความผันผวนจะเพิ"มขึ )นก่อนการเลือกตั )งสหรัฐในวันที" 3 พ.ย. และด้วยเหตุนี ) ก็จะมีอุปสงค์มากขึ )นสําหรับดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภยัเช่นกนั ซึ"งการแข็งค่าขึ )นของดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ราคาทองคําปรับตวัขึ )นในระดบัจํากดั นอกจากนี )ยงัไม่เป็นที"แน่ชดัว่า ปธน.ทรัมป์ติดเชื )อโควิด-19 
ได้อย่างไร  เบื )องต้นหากแรงซื )อไม่มากพอที"จะดนัราคาทองคําให้สามารถยืนเหนือโซน 1,917-1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ ทําให้อาจเห็นการย่อตวัลงอีกครั )ง 
ทั )งนี ) หากราคาทองคําอ่อนตวัลงและสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,890-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาจะพยายามปรับตวัขึ )นทดสอบแนวต้าน 1,919-1,932 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี )อาจโดนแรงขายออกมาซึ"งนกัลงทุนยังคงต้องระมัดระวงั โดยนักลงทนุที"สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรออกมาเพื"อลด
ความเสี"ยง 

ตารางที, 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

2/10/2563 16:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,905.60 1,906.28 0.68  0.04% 

Spot Silver ($) 23.78 23.84 0.06  0.24% 

เงนิบาท (฿/$) 31.54 31.59 0.05  0.17% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,550 200  0.71% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.93 39.66 -1.27  -3.10% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.55 37.48 -1.07  -2.78% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1743 1.1710 -0.0033  -0.28% 

ที,มา : Bisnews 

ที,มา : Bisnews 
 

 1,884  1,875  1,862 

  1,919  1,932  1,941 

 

  



 

 

• (+) คาดแบงก์ใหญ่สหรัฐจะรายงานกําไรลดลง 30-60% ขณะโควดิ-19 ทาํศก.ถดถอย  ในขณะที"ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของสหรัฐปิดงบไตรมาส 3 
นกัวเิคราะห์คาดวา่ ธนาคารเหล่านั )นจะรายงานการลดลง 30% - 60% ของกําไรในช่วงปีก่อนหน้าจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลพวงของโควิด-19 และ
อตัราดอกเบี )ยที"ใกล้ระดบัตํ"าสดุเป็นประวตักิารณ์  ภาวะตกตํ"าในรายได้สุทธิไตรมาส 3 เกิดขึ )นแม้ว่าธนาคารต่างๆจะไม่ได้เตรียมกนัสํารองครั )งใหญ่สําหรับ
หนี )สญูที"คาดไว้อย่างที"ธนาคารเหล่านั )นดําเนินการในไตรมาสแรกและไตรมาส 2 และขณะที"คาดว่ารายได้ในตลาดทนุและวาณิชธนกิจจะปรับขึ )นจาก 5% สู่ 
20% แตน่ั"นจะไม่เพียงพอที"จะชดเชยกบัการลดลงในรายได้จากดอกเบี )ยจากเงินกู้และหลกัทรัพย์  ข้อมลูการสํารวจนกัวิเคราะห์ระบุว่า Citigroup Inc และ 
Wells Fargo & Co ซึ"งเป็นธนาคารรายใหญ่อนัดบั 3 และ 4 ของสหรัฐตามสินทรัพย์ตามลําดบั จะรายงานรายได้สุทธิลดลงประมาณ 60% และคาดว่า 
JPMorgan Chase & Co และ Bank of America Corp ซึ"งตดิอนัดบั 1 และ 2 ในด้านสินทรัพย์ตามลําดบั จะแสดงกําไรลดลงราว 30% 

•  (+) "Credit Suisse"เชียร์หุ้น,พันธบัตรเอเชีย; ชี &น่าสนใจมากกว่าสหรัฐ  นกักลยุทธ์การลงทนุกล่าวต่อสถานีโทรทศัน์ CNBC ในสปัดาห์นี )ว่า นกัลงทนุ
ควรพิจารณาเอเชียแทนสหรัฐเมื"อเป็นเรื"องของหุ้นและพนัธบตัร  นายสเุรช ทานเทีย จาก Credit Suisse ซึ"งเป็นวาณิชธนกิจของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า "เมื"อ
พิจารณาความเสี"ยงของการเลือกตั )งในสหรัฐและมลูคา่ที"แพงขึ )น ผมคดิวา่ตลาดเอเชียดนู่าสนใจมากกว่า โดยมีการฟื)นตวัทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง, ผล
ประกอบการอนัแข็งแกร่ง และมลูค่าถูกกว่ามากเมื"อเทียบกบัตลาดหุ้นสหรัฐ"  ข้อมลูเศรษฐกิจจากจีน "ค่อนข้างน่าพอใจ" และการระบาดของโควิด-19 อยู่
ภายใต้การควบคมุเป็นส่วนใหญ่ในตลาดเอเชียเหนือ เช่น เกาหลีใต้, ไต้หวนั และฮ่องกง นั"นทําให้การฟื)นตวัของเศรษฐกิจสามารถดําเนินไปอย่างตอ่เนื"อง 

• (-) แอสตร้าเซนเนก้าเริ,มทดลองวัคซีนโควิดในญี, ปุ่นได้แล้ว รออนุมัติในสหรัฐ  สื"อต่างประเทศรายงานว่า แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) บริษัท
เวชภณัฑ์รายใหญ่ขององักฤษ จะเริ"มการทดลองทางคลินิกอีกครั )งสําหรับวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 ในประเทศญี"ปุ่ น  แอสตร้าเซนเนก้าระบุว่า บริษัทจะเริ"มทํา
การทดลองช่วงต้นจนถงึระยะกลางสําหรับวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 ในญี"ปุ่ นอีกครั )ง หลงัจากได้ปรึกษาหารือกบัองค์การเภสชักรรมและอุปกรณ์การแพทย์แห่ง
ญี"ปุ่ น (PMDA) แล้ว  ขณะเดียวกนัแอสตร้าเซนเนก้าเปิดเผยวา่ บริษัทกําลงัอยู่ระหวา่งการหารือกบัคณะกรรมการกํากบัดแูลในสหรัฐเกี"ยวกบัข้อมลูที"จําเป็น
เพื"อเริ"มการทดลองวคัซีนโควดิในสหรัฐอีกครั )ง  เมื"อเดือนก.ย.ที"ผ่านมา หลายประเทศทั"วโลกได้ระงบัการทดลองวคัซีน AZD1222 ที"แอสตร้าเซนเนก้าพฒันา
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด เนื"องจากอาสาสมคัรรายหนึ"งมี "อาการป่วยที"ไม่สามารถอธิบายได้" หลงัได้รับการฉีดวคัซีนดงักล่าว   ทั )งนี ) แม้การทดลอง
วคัซีนของแอสตร้าเซนเนก้าได้เริ"มขึ )นอีกครั )งแล้วในสหราชอาณาจกัร บราซิล แอฟริกาใต้ และอินเดีย แต่การทดลองในสหรัฐก็ยงัคงถูกระงบัอยู่ เนื"องจาก
คณะกรรมการกํากบัดแูลต้องการตรวจสอบข้อมลูเพิ"มเตมิ 

• (-) โมเดอร์นายืนยันจะรู้ผลทดลองวัคซีนโควิดเฟสสุดท้ายเร็วสุดปลายเดือนหน้า  โมเดอร์นา (Moderna) ซึ"งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพของ
สหรัฐเปิดเผยว่า จะรู้ผลการทดลองทางคลินิกกบัวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทได้อย่างเร็วที"สุดในวนัที" 25 พ.ย.นี ) และบริษัทจะไม่มีการจดัจําหน่าย
วคัซีนดงักล่าวก่อนการเลือกตั )งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที" 3 พ.ย.  นายสเตฟาน บนัเซล ประธานเจ้าหน้าที"บริหารของโมเดอร์นาเปิดเผยในการประชุมที"จดั
โดยไฟแนนเชียล ไทม์สว่า "เราจะมีข้อมลูด้านความปลอดภยัที"เพียงพอภายในวนัที" 25 พ.ย.นี ) เพื"อที"จะสามารถขอยื"นอนมุตัิใช้วคัซีนกรณีฉุกเฉินจากทาง
สํานกังานงานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐ ซึ"งหากข้อมลูด้านความปลอดภยัออกมาดี ก็จะถือว่า วคัซีนมีความปลอดภยั"  ทั )งนี ) โมเดอร์นากําลงัอยู่ใน
ระหว่างการทดลองทางคลินิกเฟส 3 ในสหรัฐ ซึ"งเป็นระยะที"วคัซีนทดลองหรือยาหลอกถูกสุ่มฉีดให้กบัอาสาสมัครหลายหมื"นคน เพื"อตรวจสอบถึงความ
ปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีน  ส่วนการทดลองเฟส 3 สําหรับวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ที"บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) พัฒนาร่วมกับ
มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ดในสหรัฐนั )น ยงัคงถกูระงบัจนถงึขณะนี ) 

• (+/-) "โจ ไบเดน"มีคะแนนนํา"ทรัมป์"ในตลาดเดิมพันหลังดีเบตรอบแรก  สํานกัพนนั 2 แห่งระบุว่า นายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐจากพรรคเดโมแครต มีคะแนนเหนือประธานาธิบดีโดนลัด์  ทรัมป์ของสหรัฐในวงการเดิมพนัหลงัการโต้วาทีครั )งแรกของพวกเขา  ผู้ เดิมพนัของบริษัท 
Smarkets ขององักฤษเชื"อวา่ นายไบเดนมีโอกาส 63% ในการชนะศกึเลือกตั )งประธานาธิบดีในวนัที" 3 พ.ย. ซึ"งปรับขึ )นจาก 55% ก่อนการโต้วาทีอนัเผ็ดร้อน 
โอกาสที"ปธน.ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันจะชนะศึกเลือกตั )งยังคงไม่เปลี"ยนแปลงที" 43%  นายซาร์บจิต บคัห์ชี หวัหน้าฝ่ายตลาดการเมืองของบริษัท 
Smarkets กล่าววา่ "นั"นเกี"ยวกบัลกัษณะเฉพาะบคุคลมากกวา่เนื )อหา" ผู้คนที"เดมิพนัวา่รัฐตา่งๆจะลงมตหิลากหลายเพียงใด ยงัไม่มีข้อมลูใหม่ใดๆ   ส่วนอีก
สํานกัหนึ"งในองักฤษ คาดว่าโอกาสของนายไบเดนเพิ"มขึ )นสู่ 60% หลงัการโต้วาที เพิ"มขึ )นจาก 56% ขณะที"โอกาสของปธน.ทรัมป์ลดลงสู่ 40% จาก 43% 
ก่อนการโต้วาที    

ที,มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

วนัจนัทร์ที" 28 ก.ย. - - ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสําคญั - - - 

วนัองัคารที" 29 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนส.ค.  
 

0.5%** -0.1% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.ค.โดย S&P/CS  
 

3.9%** 3.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื"อมั"นผู้บริโภคเดือนก.ย.จาก CB  
 

101.8** 84.8 

วนัพธุที" 30 ก.ย. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.  
 

51.5** 51.0 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการบริการเดือนก.ย.  
 

55.9** 55.2 

 08.45น. จีน ชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

53.0** 53.1 

 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั )งที"สอง GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-26.5%** -20.4% 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

749K** 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั )งสดุท้าย GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-31.4%** -31.7% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  
 

62.4** 51.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที"รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

8.8%** 5.9% 

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

- - 

 
14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตขั )นสดุท้าย  

 

56.4** 56.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตขั )นสดุท้าย  
 

53.7** 53.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตขั )นสดุท้าย  
 

54.1** 54.3 

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

0.1%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพื )นฐาน (Core PCE) เดือนส.ค.  
 

0.3%** 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

1.0%** 1.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้สว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

-2.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  
 

837K** 870K 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิต  
 

55.4** 56.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนส.ค.  
 

1.4%** 0.1% 

วนัองัคารที" 29 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนส.ค.  
 

0.5%** -0.1% 

วนัศกุร์ที" 2 ต.ค. ทั )งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี"ยตอ่ชั"วโมง  
 

0.5% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.  
 

900K 1371K 

 
19.30น. สหรัฐฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ย.  

 

8.2% 8.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั"งซื )อภาคโรงงานเดือนส.ค.   
 

1.5% 6.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื"อมั"นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ย.จาก UoM  
 

78.9 78.9 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ย จาก UoM  
 

- 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที"มีการประกาศออกมา 

 *ที"มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที" 25 กนัยายน ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


