
 

 

 

 

   

1,884  1,875  1,862 

 1,919  1,932  1,941 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัลง ขณะที�จดุสนใจของตลาดอยู่ที�อาการป่วย COVID-19 ของปธน.ทรมัป์ แมว้่านายแพทยฌ์อน คอนลีย ์แพทยป์ระจาํทาํเนียบขาว ได้
แถลงต่อสื�อมวลชนในวนัอาทิตยต์ามเวลาสหรฐัว่า ปธน.ทรมัป์ มีอาการดีขึ 7น และจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไดใ้นจนัทรท์ี� 5 ต.ค. หากมีอาการดีขึ 7นเรื�อยๆ  ขณะที�
ลา่สดุเชา้นี 7ตามเวลาไทย ปธน.ทรมัป์ไดส้รา้งความประหลาดใจดว้ยการปรากฎตวัและโบกมือจากเบาะหลงัของรถยนต ์SUV สีดาํก่อนจะกลบัเขา้ไปพกัผ่อนที�หอ้งเพรสซิ
เดนเชียล สวีท ภายใน รพ.วอลเตอร ์รดีอีกครั7ง แต่อาจตอ้งติดตามอาการของผูน้าํสหรฐัอย่างใกลชิ้ดหลงัจากนี7ไป  นอกจากนี7 ผูเ้ชี�ยวชาญกงัขาอาการป่วยของ"ทรมัป์"ซึ�ง
อาจรุนแรงกวา่ที�คิด อาทิเชน่ความเห็นของ นายแพทยแ์ดเนียล แมคควิเลน ซึ�งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นโรคติดเชื 7อของศนูยโ์รงพยาบาลและการแพทยล์าฮีย ์ในเมืองเบอรล์ิงตนั 
รฐัแมสซาชเูซตต ์ระบวุ่า "สิ�งที�ผมทราบจากการแถลงข่าวบง่ชี 7วา่ ท่านประธานาธิบดีมีอาการป่วยรุนแรงกวา่ภาพเชิงบวกโดยรวม" เนื�องจากเขาเริ�มตน้การรกัษาดว้ยยาเดก
ซาเมทาโซน ซึ�งเป็นยาสเตียรอยดท์ี�ใชใ้นวงกวา้งในโรคอื�นๆเพื�อลดอาการติดเชื 7อ เป็นหลกัฐานว่าอาการของเขารุนแรงหลงัจากที�เขามีระดบัอ็อกซิเจนตํ�า  ทาํใหน้ักลงทุน
จาํนวนมากยงัคงวิตกว่า ภาวะสุขภาพของปธน.ทรมัป์ที�ย ํ�าแย่ลงอย่างมากในช่วงไม่ถึง 1 เดือนก่อนการเลือกตั7งในวนัที� 3 พ.ย. อาจกระทบตลาดหุน้สหรฐั ดังนั7นจึงตอ้ง
ระมัดระวงัความผันผวนของราคาทองคาํในช่วงนี 7ดว้ยเช่นกัน ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํพยายามขึ 7นไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,917-1,919 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตเ่มื�อราคาปรบัตวัขึ 7นมีแรงขายทาํทาํกาํไรออกมาเพิ�มสงูขึ 7น อยา่งไรก็ดี  หากราคาออ่นตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,890-1,884 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้ 
ทาํใหป้ระเมินวา่ในระยะสั7น ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึ 7นไปทดสอบแนวตา้นโซน 1,919-1,932 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์เนน้การเก็งกาํไรระยะสั7นจากการแกวง่ตวัใน
กรอบ โดยราคามีจดุเสี�ยงซื 7อในบรเิวณ 1,890-1,884 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,884 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื�อรอเขา้ซื 7อใหมโ่ซนกรอบดา้นล่าง)  แต่หากราคา
ปรบัตวัขึ 7นไปก่อนใหพิ้จารณาบรเิวณ 1,919-1,932 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุขาย แตห่ากราคาผ่านโซนดงักลา่วแนะนาํใหช้ะลอการขายออกไป 
 

                      รอการอ ่อนตัวลงของราคา เข ้าซ ื  อหากราคาสามารถ
ยืนเหนือบร ิเวณ 1,890-1,884 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้เพ ื.อลงท ุนระยะสั น  
(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,884 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ เมื.อราคาปร ับตัวข ึ  น
แบ่งขายหากราคาไม่ผ่านบร ิเวณแนวต้าน 1,919-1,932 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์
 

05 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

05/10/2563  11.49  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,900.54 1,891.60 -8.94  -0.47% 

Spot Silver ($) 23.74 23.74 -0.01  -0.03% 

เงนิบาท (฿/$) 31.54 31.52 -0.02  -0.07% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,450 28,300 -150  -0.53% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.27 40.14 0.87  2.22% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.01 37.98 0.97  2.62% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1706 1.1732 0.0027  0.23% 

ที.มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ปธ.เฟดคลีฟแลนดช์ ี การฟื นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐระยะต่อไปจะเป็นช่วงท ี.ยากท ี.สุด นางลอเรตตา เมสเตอร ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สาขาคลีฟแลนดก์ล่าววา่ ตลาดแรงงานสหรฐัฟื7นตวัชา้มากขึ 7น  และอาจจะใชเ้วลา 2-3 ปีสาํหรบัอตัราวา่งงานในการกลบัสู่ระดบัของเดือนก.พ. 
ขณะที�บริษัทต่างๆปรบัตวัสู่การมีพนักงานนอ้ยลงและพนักงานไดร้บัการฝึกอบรมอีกครั7งสาํหรบัอาชีพใหม่  นางเมสเตอรใ์หส้ัมภาษณ์ว่า พนักงาน
รายไดต้ ํ�า, พนกังานผิวดาํ และพนกังานลาตนิอเมรกิา รวมทั7งผูที้�มีการศกึษาในระดบัต ํ�า ไดร้บัผลกระทบมากที�สุดจากการสญูเสียงานที�เกี�ยวกบัโควดิ-
19 ระบาด และอาจเผชิญภาวะว่างงานยาวนานขึ 7น นางเมสเตอรก์ล่าวว่า "การฟื7นตัวในระยะต่อไปจะเป็นส่วนที�ยากที�สุดของการฟื7นตัว" ซึ�งจะ
จาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาระยะยาวขณะที�เศรษฐกิจฟื7นตวั 

 (+) 9 ร ัฐในสหรัฐรายงานยอดผู้ตดิโควดิ-19 เพ ิ.มสูงเป็นประวัต ิการณข์ณะอากาศเร ิ.มหนาว  9 รฐัของสหรฐัรายงานการเพิ�มขึ 7นของยอดผูต้ดิโค
วิด-19 สูงเป็นประวตัิการณ์ในช่วง 7 วนัที�ผ่านมา ซึ�งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของมิดเวสตแ์ละในภูมิภาคตะวนัตกซึ�งอากาศที�หนาวเย็นทาํใหมี้
กิจกรรมในร่มมากขึ 7น เฉพาะวนัเสารที์�ผ่านมาเพียงวนัเดียว 4 รฐั ซึ�งไดแ้ก่ เคนตัSคกี 7, มินนิโซตา, มอนทานา และวิสคอนซิน มียอดผูต้ิดเชื 7อโควิด-19 
รายใหม่สูงเป็นประวตัิการณแ์ละมีการรายงานยอดผูต้ิดเชื 7อรายใหม่ทั�วประเทศเกือบ 49,000 คน ซึ�งสงูสุดสาํหรบัวนัเสารใ์นรอบ 7 สปัดาห ์ขณะที�รฐั
แคนซสั, เนบราสกา, นิวแฮมป์เชียร,์ เซาทด์าโกตา และไวโอมิง มียอดผูต้ดิเชื 7อสูงเป็นประวตักิารณค์รั7งใหม่เช่นกนัในสปัดาหที์�ผ่านมา นิวยอรก์เป็น 1 
ในเพียง 18 รฐัที�ยอดผูต้ดิเชื 7อไม่ไดเ้พิ�มขึ 7นมากนกัในช่วง 2 สปัดาหที์�ผ่านมา  

 (-) อ ังกฤษพบป่วยโควดิเพ ิ.ม 22,961 ราย ดันยอดรวมทะลุ 500,000 องักฤษรายงานพบผูต้ดิเชื 7อโควิด-19 เพิ�มอีก 22,961 ราย ส่งผลใหย้อดผูต้ิด
เชื 7อสะสมทั�วประเทศขณะนี7อยู่ที� 502,978 ราย ตามข้อมูลที�รายงานอย่างเป็นทางการเมื�อวนัอาทิตยที์�ผ่านมา (4 ต.ค.) สถานีโทรทัศน์สกายนิวส์
รายงานว่า รฐับาลองักฤษใหเ้หตผุลที�ยอดผูต้ดิเชื 7อเพิ�มขึ 7นเป็นจาํนวนมากวา่ เป็นเพราะปัญหาทางเทคนิค ซึ�งทาํใหก้ารรายงานขอ้มลูล่าชา้ พรอ้มเผย
วา่รายงานยอดรวมผูต้ดิเชื 7อในวนัตอ่ๆไป จะรวมจาํนวนผูต้ดิเชื 7อในช่วงวนัที� 25 ก.ย.-2 ต.ค. 

 (+/-) "ทร ัมป์"ติดโควดิ-19 จุดชนวนความไม่แน่นอนสําหร ับตลาดหุ้นสหรัฐ นกัลงทนุกาํลงัประเมินวา่ การทรุดลงของสุขภาพของประธานาธิบดี
โดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐัอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินทรพัยอ์ย่างไรในช่วงหลายสัปดาหข์า้งหนา้ ขณะที�ผูน้าํสหรฐัยงัคงรกัษาตวัในโรงพยาบาลหลัง
ไดร้บัการวินิจฉัยว่าติดเชื 7อโควิด-19  นักลงทุนจาํนวนมากวิตกว่า ภาวะสุขภาพของปธน.ทรมัป์ที�ย ํ�าแย่ลงอย่างมากในช่วงไม่ถึง 1 เดือนก่อนการ
เลือกตั7งในวนัที� 3 พ.ย. อาจกระทบตลาดหุน้สหรฐัที�เมื�อไม่นานมานี7ทาํผลงานรายเดือนยํ�าแย่ที�สุดนบัตั7งแต่การเทขายในเดือนมี.ค. ขณะที�จะสรา้ง
ความผนัผวนตอ่สินทรพัยอื์�นๆ  นกัวเิคราะหก์ล่าววา่ ถา้สขุภาพของปธน.ทรมัป์อยู่ในภาวะเสี�ยง "จะเกิดความไม่แน่นอนในสถานการณม์ากเกินกวา่ที�
ตลาดจะเพิกเฉยได"้ 

 (+/-) ผู้เช ี.ยวชาญกังขาอาการป่วยของ"ทร ัมป์"อาจรุนแรงกว่าท ี.คิด  แพทยที์�ไม่เกี�ยวขอ้งในการรกัษาโรคโควิด-19 ใหก้บัประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ของสหรฐัระบวุา่ ขอ้เทจ็จรงิที�วา่ เขาเริ�มตน้การรกัษาดว้ยยาเดกซาเมทาโซน ซึ�งเป็นยาสเตียรอยดที์�ใชใ้นวงกวา้งในโรคอื�นๆเพื�อลดอาการตดิเชื 7อ 
เป็นหลกัฐานว่าอาการของเขารุนแรง เมื�อวานนี7คณะแพทยข์องปธน.ทรมัป์ระบุวา่ แพทยไ์ดเ้ริ�มการรกัษาปธน.ทรมัป์ดว้ยยาสเตียรอยดห์ลงัจากที�เขามี
ระดับอ็อกซิเจนตํ�า แต่อาการของเขาดีขึ 7น และเขาอาจออกจากโรงพยาบาลในวันนี7ตามเวลาท้องถิ�น นายแพทย์แดเนียล แมคควิเลน ซึ�งเป็น
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นโรคติดเชื 7อของศนูยโ์รงพยาบาลและการแพทยล์าฮีย ์ในเมืองเบอรล์ิงตนั รฐัแมสซาชูเซตตร์ะบวุา่ "สิ�งที�ผมทราบจากการแถลงข่าวบง่ชี 7
วา่ ทา่นประธานาธิบดีมีอาการป่วยรุนแรงกว่าภาพเชิงบวกโดยรวม" 

 (+/-) ทมีหาเสียงยนืยันไบเดนจะตรวจโควดิซ ํ า หลังผลตรวจครั งแรกไม่พบตดิเช ื อ  คณะหาเสียงของนายโจ ไบเดน ผูชิ้งตาํแหน่งประธานาธิบดี
สหรฐัจากพรรคเดโมแครต เปิดเผยว่า นายไบเดนจะเขา้รบัการตรวจหาเชื7อไวรสัโควิด-19 อย่างสมํ�าเสมอ และจะเผยแพร่ผลการตรวจใหส้าธารณชน
ไดร้บัทราบเป็นระยะ หลงัจากที�หลายฝ่ายกงัวลว่าเขาอาจติดโควิด-19 เพราะเพิ�งรว่มดีเบตกบัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ก่อนที�จะทราบวา่ทรมัป์ติด
โควิดเพียงไม่กี�วนั ทั7งนี 7 นายไบเดนไดข้ึ 7นเวทีดีเบตกับปธน.ทรมัป์เมื�อวนัอังคาร (29 ก.ย.) และแมน้ายไบเดนจะเขา้รบัการตรวจโควิด-19 ในทันที
หลงัจากที�ปธน.ทรมัป์ออกมายอมรบัว่าเขาติดเชื 7อไวรสัโควิด-19 ในวนัศกุร ์(2 ต.ค.) และผลตรวจยืนยันว่านายไบเดนและภรรยาไม่ติดโควิด-19 แต่
ผูเ้ชี�ยวชาญเตือนวา่ระยะฟักตวัเฉลี�ยของเชื 7อคือ 5 วนั ผลการตรวจครั7งแรกจงึอาจจะยงัไม่พบเชื7อ หากปรมิาณเชื7อในรา่งกายยงัคงอยู่ในระดบัต ํ�า 

  ท ี.มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั งก่อน 

วนัจนัทรที์� 5 ต.ค. ทั7งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารขั7นสดุทา้ย   49.1 49.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารขั7นสดุทา้ย   47.6 47.6 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -9.2 -8.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารขั7นสดุทา้ย   55.1 55.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารขั7นสดุทา้ย   54.6 54.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการบรกิารเดือนก.ย.   56.3 56.9 

วนัองัคารที� 6 ต.ค. ทั7งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนส.ค.   -66.2B -63.6B 

 21.00น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.50M 6.62M 

วนัพธุที� 7 ต.ค. ทั7งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)   - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.   1.5% 1.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ7ามนัรายสปัดาห ์   - -2.0M 

วนัพฤหสับดีที� 8 ต.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 7อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   54.5 54.0 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั7งแรกรายสปัดาห ์   820K 837K 

วนัศกุรที์� 9 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั7งแรก GDP ไตรมาส 3/2020   4.6% 6.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนส.ค.   0.5% 0.5% 

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

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 02 ตลุาคม 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


