
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,884 1,875 1,862 

1,919 1,932 1,941 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 19.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์   โดยราคาทองคํายงัคงได้รับแรงหนนุจากปัจจยัเดิม  ได้แก่  การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัจากระยะนี �ดอลลาร์มกัจะ
เคลื�อนไหวในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเป็นสําคัญ  เห็นได้จากการที�สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากความหวังว่า  สภาคองเกรสและทําเนียบขาวใกล้บรรลุข้อตกลงเกี�ยวกับมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจรอบใหม ่ ซึ�งทําให้นกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัออกมา  นอกจากนี �  ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที�ออกมา “ดีเกินคาด” ไมว่่าจะเป็นผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์,  
การใช้จ่ายส่วนบคุคลของผู้บริโภค และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง เป็นปัจจยั“ลดทอน” ความต้องการดอลลาร์ให้ฐานะสกลุเงินปลอดภยัอีกด้วย  แม้ตวัเลขภาคการผลิตที�ออกมาแยเ่กินคาด  จะ
ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าและกดดนัทองคําในช่วงสั �น  แต่การอ่อนตวัลงของราคาทองนั �นไมม่ากนกั  ประกอบกบัสกลุเงินยโูรแข็งค่าขึ �นขานรับการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของยโูรโซนที�ปรับตวั
ขึ �นสู่ระดบั 53.7 ในเดือนก.ย. แตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 2 ปี  จึงเป็นปัจจยักดดนัดอลลาร์เพิ�ม  ปัจจยัที�กล่าวมาหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,912 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในระหว่างวนั  ก่อนที�จะลดช่วงบวกลงในช่วงเช้าวันนี �ของตลาดเอเชีย  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองเพิ�ม +7.30 ตันสู่ระดับ 1,276.19 ตัน ทําให้ในปี 2020 SPDR ถือครองทองคําเพิ�มแล้ว 
+382.94 ตนั  สะท้อนแรงซื �อทองคําในภาคการลงทนุ ETF ยงัคงแข็งแกร่ง  สําหรับวนันี �  ติดตามการเปิดเผยตวัเลขสําคญัในตลาดแรงงานของสหรัฐ  อาทิ  ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร, 
อตัราการว่างงาน, รายได้เฉลี�ยต่อชั�วโมง  รวมไปถึงการเปิดเผยยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน  และดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจากม.มชิิแกน 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1912.14 1883.80 1885.02 1905.30 19.54 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1887.09 23.65 41.66 

MA 50 Days 1917.25 26.03 43.39 

MA 200 Days 1736.12 19.25 43.29 

RSI 9 Days 45.79 38.39 37.55 

RSI 14 Days 45.61 40.29 40.02 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,276.19 +7.30 

ishare 17,079.43 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8165 -0.5885 0.9389 

10 วนั 0.9583 0.2073 0.9298 

20 วนั 0.9669 -0.4222 0.9541 

50 วนั 0.6763 0.3225 0.5805 

100 วนั 0.9575 0.6582 0.9207 

200 วนั 0.8406 -0.1465 0.8273 

 

 

02 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 พจิารณาเปิดสถานะซื �อเมื�อราคาอ่อนตัวลงมา
ใกล้ 1,890-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 
1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหากรับความเสี�ยงได้ไม่มาก
อาจเลือกชะลอการเปิดสถานะซื �อเพื�อรอการสร้างฐานราคา
ที�กรอบแนวรับด้านล่าง 

 

แม้จะมีแรงซื �อให้ราคาดีดตวัขึ �นแต่ยงัคงเห็นแรงขายกดดนัอย่างต่อเนื�อง หากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดบั 
1,913-1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดแรงขายกดดนัให้ปรับตวัลงสู่ระดับ 1,890-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์เช่นเดิม เบื �องต้น
ประเมินการเคลื�อนไหวของราคาในแบบของการแกวง่ตวัเพื�อสะสมแรงซื �อหากยืนได้จะเกิดการดีดตวัขึ �นตอ่  



 

 

• (+) "มาร์กิต"เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 1 ปีครึ� งในเดือนก.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 53.2 ในเดือนก.ย. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เดือนม.ค.ปีที�แล้ว จาก
ระดบั 53.1 ในเดือนส.ค. 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐตํ�ากว่าคาดในเดือนก.ย.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐ
ปรับตวัลงสู่ระดบั 55.4 ในเดือนก.ย. จากระดบั 56.0 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนพ.ย.2561 และตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 
56.3 

• (+) "เพโลซี"เชื�อทาํเนียบขาว-คองเกรสใกล้บรรลุดีลกระตุ้นศก. ก่อนสภาลงมติวันนี �  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า 
ตนเชื�อว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสและทําเนียบขาวใกล้ที�จะบรรลุข้อตกลงเกี�ยวกับขนาดของวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อ
เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.ซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (1 ต.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�ซบเซา ซึ�งรวมถึงดชันีภาคการผลิตที�ลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.ย. 
ขณะที�นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนก.ย.ของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนันี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหว
ของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัลง 0.20% แตะที� 93.7082 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�
ระดบั 0.9186 ฟรังก์ จากระดบั 0.9212 ฟรังก์ และอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3270 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3312 
ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 105.55 เยน จากระดบั 105.48 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์ ที�
ระดบั 1.1746 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1714 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.2892 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2897 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7192 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7161 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคสูงเกินคาดในเดือนส.ค.    กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐเพิ�มขึ �น 1.0% 
ในเดือนส.ค. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 0.8% หลงัจากเพิ�มขึ �น 1.5% ในเดือนก.ค. 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานตํ�ากว่าคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
จํานวน 837,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว ตํ�ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 850,000 ราย หลงัจากอยู่ที�ระดบั 873,000 รายในสปัดาห์ก่อน
หน้านี � 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างพุ่งเกินคาดในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างของสหรัฐพุ่งขึ �น 
1.4% ในเดือนส.ค. หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.7% ในเดือนก.ค.  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างจะเพิ�มขึ �น 0.8% ในเดือนส.ค. 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเยียวยาศก. 2.2 ล้านล้านดอลลาร์แม้รีพับลิกันคัดค้าน  เมื�อวานนี �สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนมุตัิแผน
เยียวยาเศรษฐกิจจากโควดิ-19 ฉบบัใหม่วงเงิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ของพรรคเดโมแครต แม้เผชิญการคดัค้านจากทําเนียบขาว และสมาชิกระดบัสูงจาก
พรรครีพบัลิกนัมีแนวโน้มควํ�าแผนดงักล่าวในวฒุิสภา  พรรครีพบัลิกนัระบุว่า แผนของพรรคเดโมแครตยงัคงมีต้นทนุสูงเกินไป แม้พรรคเดโมแครตลด
จํานวนเงินลงกวา่ 1 ล้านล้านดอลลาร์นบัตั �งแตเ่ดือนพ.ค. สภาผู้แทนราษฎรมีมตผิ่านร่างดงักล่าวด้วยคะแนน 214 ตอ่ 207 เสียง 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 35.20 จุด จับตามาตรการกระตุ้นศก.,ตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเมื�อคืนนี � (1 
ต.ค.) โดยนักลงทุนยังรอคอยความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ ซึ�งขณะนี �ทําเนียบขาวและสภาคองเกรสยังคงมี
ความเห็นที�ขัดแย้งเกี�ยวกับวงเงินของมาตรการดงักล่าว ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนก.ย.ของสหรัฐซึ�งมี
กําหนดเปิดเผยในวนันี �  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,816.90 จุด เพิ�มขึ �น 35.20 จุด หรือ +0.13% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,380.80 จุด 
เพิ�มขึ �น 17.80 จดุ หรือ +0.53% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,326.51 จดุ เพิ�มขึ �น 159.00 จดุ หรือ +1.42% 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี PCE เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนส.ค. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากดีดตวัขึ �น 0.3% เช่นกนัในเดือนก.ค.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PCE เพิ�มขึ �น 1.4% ในเดือนส.ค. 

                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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% 

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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 18 กนัยายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


