
  

                           ราคาทองคําอ่อนตัวลงสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 
1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ บ่งชี "ว่าราคาอ่อนตัวลงในระดับจํากัด การ
เคลื'อนไหวของราคาทองคําอาจพยายามทรงตัวและสะสมกําลังเพื'อ
ทดสอบแนวต้าน 1,917-1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครั"ง  หากสามารถ
ผ่านไปได้ประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

05 ตุลาคม 2563 

สรุป นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวต่อ สถานีโทรทศัน์ CBS ว่า เรากําลงัมีความคืบหน้าร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 
ขณะที4หนงัสือพิมพ์ Politico ของสหรัฐ รายงานว่า นางแนนซี เพโลซี และนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้หารือร่วมกบันายเจอโรม พาวเวล ประธาน
เฟด เกี4ยวกบัมาตรการดงักล่าว ซึ4งนกัลงทนุมองว่าถือเป็นสญัญาณบวกที4แสดงว่าทั Bงสองฝ่ายยงัมีโอกาสบรรลุข้อตกลง จนกระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี4ยง
และสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย  นอกจากนี B สกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ Bน ซึ4งเพิ4มแรงกดดันต่อดอลลาร์ หลังจาก 
นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษและนางอวัร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ผู้ นําคณะบริหารของสหภาพยโุรป (EU) เหน็พ้องในการหารือทางโทรศพัท์ เรื4องการ
เพิ4มการเจรจาเกี4ยวกบัข้อตกลงการค้า  ขณะที4โกลด์แมนแซคส์ ประเมินว่า องักฤษและสหภาพยุโรป (EU) มีแนวโน้มจะทําข้อตกลงการค้าภายในต้นเดือนพ.ย. 
หลงัเจรจาเบร็กซิทเปิดฉากขึ Bนอีกครั Bง ประเด็นดงักล่าวเข้าพยุงราคาทองคําไว้ แนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื Bอเก็งกําไรระยะสั Bน บริเวณแนวรับ 1,884 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ อย่างไรก็ตามนกัลงทนุควรมีจุดตดัขาดทนุหากราคาหลุดแนวรับดงักล่าว ทั Bงนี B เมื4อราคาทองคําขึ Bนทดสอบแนวต้าน 1,917-1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นกั
ลงทนุที4มีทองคําในมือ อาจขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน แตห่ากสามารถผ่านไปได้ให้รอไปขายบริเวณแนวต้านถดัไป 

ตารางที' 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

5/10/2563 15:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,900.54 1,897.83 -2.70  -0.14% 

Spot Silver ($) 23.74 23.96 0.21  0.90% 

เงนิบาท (฿/$) 31.54 31.45 -0.10  -0.31% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,450 28,250 -200  -0.70% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.27 39.93 0.66  1.68% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.01 37.89 0.88  2.38% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1706 1.1749 0.0044  0.37% 

ที'มา : Bisnews 

ที'มา : Bisnews 
 

 1,884  1,875  1,862 

  1,919  1,932  1,941 

 

  



 

 

• (+) ดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนีปรับตัวลงแตะระดับตํ'าสุดในรอบ 3 เดือน  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ4งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคบริการของเยอรมนีอยู่ที4ระดบั 50.6 ในเดือนก.ย. ซึ4งเป็นระดบัตํ4าสดุในรอบ 3 เดือน โดยลดลงจากระดบั 
52.5 เมื4อเดือนส.ค.   ดชันี PMI ยงัคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ4งบ่งชี Bว่า ภาคบริการของเยอรมนียงัคงมีการขยายตวั แต่เป็นการขยายตวัในอัตราที4ช้าลง 
เพราะไม่มีปัจจยักระตุ้นเพิ4มเติมในเดือนที4ผ่านมา  อย่างไรก็ดี รายงานของมาร์กิตเผยให้เห็นว่า ภาคธุรกิจบริการยงัคงมีความเชื4อมั4นที4จะเพิ4มการจ้าง
งาน หลงัธุรกิจใหม่ปรับตวัเพิ4มขึ Bนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

• (+) PMI ชี "การฟื"นตัวของศก.ยูโรโซนซบเซาลงในก.ย.ขณะภาคบริการเผชิญความยากลาํบาก  การสํารวจแสดงว่า การฟืBนตวัของเศรษฐกิจยโูร
โซนซบเซาลงในเดือนก.ย. ขณะที4การใช้มาตรการจํากดับางประการอีกครั Bงต่อกิจกรรมเศรษฐกิจเพื4อยบัยั Bงการพุ่งขึ Bนของโควิด-19 ทําให้ภาคบริการ
ของยโูรโซนตกตํ4าลง  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) รวมขั Bนสดุท้ายของยโูรโซนจาก IHS Markit ร่วงสู่ 50.4 ในเดือนก.ย. จาก 51.9 ในเดือนส.ค. ใกล้
กบัระดบั 50 ที4แบง่แยกการขยายตวัจากการหดตวั  ดชันีดงักล่าวถกูถ่วงโดยดชันี PMI ภาคบริการซึ4งคิดเป็น 2 ใน 3 ของจีดีพี โดย PMI ภาคบริการร่วง
สู่ 48.0 จาก 50.5 ของเดือนส.ค. แม้ว่าดีกว่าประมาณการขั Bนต้นที4 47.6 เล็กน้อย  

• (+) "โกลด์แมน"ชี "อังกฤษ-อียูอาจบรรลุข้อตกลงการค้าหลังเบร็กซิทแต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ที'เจรจาจะล่มลง  วนันี Bโกลด์แมนแซคส์ระบวุ่า 
องักฤษและสหภาพยโุรป (EU) มีแนวโน้มจะทําข้อตกลงการค้าหลงัเบร็กซิทภายในต้นเดือนพ.ย. แม้ไม่อาจตดัความเป็นไปได้เรื4องการล่มลงของการ
เจรจา  นกัวิเคราะห์ของโกลด์แมนระบวุ่า "เรายงัคงมีทศันะว่า อาจมีการบรรลขุ้อตกลงการค้าภาษี 0%/โควต้า 0% "ในวงจํากดั" ภายในต้นเดือนพ.ย. 
และจะมีการรับรองข้อตกลงภายในสิ Bนเดือนธ.ค."  โกลด์แมนระบวุ่า "ความเสี4ยงของการล่มลงในการเจรจาเป็นสิ4งที4ไม่อาจปฏิเสธได้ เรายงัคงคิดถึง
ความเป็นไปได้ของการ "ไร้ข้อตกลง" หลงัการประชมุสภายโุรปครั Bงต่อไปในช่วงกลางเดือนต.ค." 

• (-) รองปธน.สหรัฐคาดมีวัคซนีโควิด-19 ภายในสิ "นปี 2020  นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐระบผุ่านทวิตเตอร์ว่า หน่วยปฏิบติังานเฉพาะ
กิจทําเนียบขาวได้ประชมุกนัและคาดว่าจะมีวคัซีนภายในสิ Bนปี 2020 ซึ4งเป็นกรอบเวลาที4ช้ากว่าที4ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐสญัญาก่อน
เข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล  ปธน.ทรัมป์ผลกัดนัให้วคัซนีโควิด-19 ได้รับการอนมุติัภายในการเลือกตั Bงวนัที4 3 พ.ย. และโจมตีองค์การอาหารและ
ยาสหรัฐ (FDA) ว่า ชะลอการทํางานด้านวคัซนีเพื4อทําสร้างความเสียหายให้กบัเขาทางการเมือง 

• (-) โควิด-19,เบร็กซทิที'ไร้ข้อตกลงอาจทาํให้อังกฤษสูญเสีย 1.74 แสนล้านดอลล์ต่อปี  ผลวิจยัของบริษัทกฎหมาย Baker & McKenzie แสดง
ว่า การผสมผสานกนัระหว่างโควิด-19 และการไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงการค้าหลงัเบร็กซทิกบัสหภาพยโุรป (EU) อาจสร้างความเสียหายต่อองักฤษ
ราว 1.34 แสนล้านปอนด์ (1.74 แสนล้านดอลลาร์) ต่อปีในจีดีพีที4สญูเสียไปในช่วง 1 ทศวรรษ  นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษกําหนดให้
วนัที4 15 ต.ค.เป็นกําหนดเส้นตายสําหรับการบรรลขุ้อตกลงการค้าหลงัเบร็กซิทซึ4งจะเริ4มขึ Bนเมื4อองักฤษแยกตวัจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป
อย่างไม่เป็นทางการในช่วงสิ Bนปีนี B  ในรายงาน "อนาคตทางการค้าขององักฤษ: ความจริงที4ผสมผานกนัระหว่างเบร็กซิทและโควิด-19" Baker & 
McKenzie ระบวุ่า การระบาดของโควิด-19 จะทําให้จีดีพีองักฤษลดลงตํ4ากว่าระดบัที4คาดการณ์ก่อนโรคระบาด 2.2%   แต่หากปราศจากข้อตกลง
การค้า ความเสียหายจากเบร็กซทิจะเพิ4มเป็น 3.9% ของจีดีพีในระยะยาว 

• (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก 153 จุด รับมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึ Bน 153 จดุ หรือ 0.56% แตะที4 27,718 
จดุ ณ เวลา 15.14 น.ตามเวลาไทยในวนันี B หลงัจากหนงัสือพิมพ์ Politico รายงานว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายสตี
เวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้หารือร่วมกบันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี4ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื4อเยียวยา
ประชาชนและภาคธุรกิจที4ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  รายงานระบวุ่า ขณะนี Bสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร
กําลงัเจรจาต่อรองร่วมกบัทําเนียบขาว เพื4อผลกัดนัให้ร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากวฒิุสภาซึ4งพรรครีพบัลิกนัครอง
เสียงข้างมาก หลงัจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 214 ต่อ 207 ผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน 2.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ โดยร่างมาตรการดงักล่าวเป็นข้อเสนอของสมาชิกพรรคเดโมแครต 
   

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั"งก่อน 

วนัจนัทร์ที4 5 ต.ค. ทั Bงวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบริการขั Bนสดุท้าย  
 

50.6** 49.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบริการขั Bนสดุท้าย  
 

48.0** 47.6 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื4อมั4นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

-8.3** -8.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบริการขั Bนสดุท้าย  
 

56.1** 55.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบริการขั Bนสดุท้าย  
 

54.6 54.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการบริการเดือนก.ย.  
 

56.3 56.9 

วนัองัคารที4 6 ต.ค. ทั Bงวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนส.ค.  
 

-66.2B -63.6B 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.50M 6.62M 

 21.40 น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์  
   

วนัพธุที4 7 ต.ค. ทั Bงวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.  
 

1.5% 1.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ Bามนัรายสปัดาห์  
 

- -2.0M 

วนัพฤหสับดีที4 8 ต.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes  
 

- - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin  
 

54.5 54.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั Bงแรกรายสปัดาห์  
 

820K 837K 

วนัศกุร์ที4 9 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั Bงแรก GDP ไตรมาส 3/2020  
 

4.6% 6.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนส.ค.  
 

0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที4มีการประกาศออกมา 

*ที4มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที4 02 ตลุาคม ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


