
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,884 1,875 1,862 

1,919 1,932 1,941 

สรุป  ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัลดลง  4.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะพุ่งขึ (นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,917 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากแรงซื (อทองคําในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั  ขานรับข่าวที�ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ติดเชื (อCOVID-19  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  เนื�องจากสกุลเงินดอลลาร์ซึ�งเป็นหนึ�งในสกุลเงิน
ปลอดภยัแข็งค่าจากข่าวดงักล่าวเช่นกนั  จึงเป็นปัจจยัสําคญัที�สกดัช่วงบวกของราคาทองคําเอาไว้  นอกจากนี (  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขอตัราการวา่งงานของสหรัฐที�
ลดลงสู่ระดบั 7.9% ในเดือนก.ย. ซึ�งดีกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 8.2% แม้ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ�มขึ (นเพียง 661,000 ตําแหน่งในเดือนก.ย. ซึ�งตํ�ากว่าที�นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที�ระดับ 850,000 ตําแหน่งก็ตาม  ขณะที�นักลงทุนจับตาอาการป่วยของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นสําคัญ  โดยวานนี (นายแพทย์ฌอน คอนลีย์ แพทย์ประจําทําเนียบขาว เผยว่า 
ประธานาธิบดีทรัมป์ มีอาการดีขึ (นแม้ก่อนหน้านี (ระดบัออกซิเจนจะตํ�ากว่า 94%  และหากมีอาการดีขึ (นเรื�อยๆ ก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในจันทร์ที� 5 ต.ค. ล่าสุดเช้านี (ตามเวลาไทย
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการปรากฎตวัและโบกมือจากเบาะหลงัของรถยนต์ SUV สีดําก่อนจะกลบัเข้าไปพกัผ่อนที�ห้องเพรสซิเดนเชียล สวีท ภายใน รพ.วอลเตอร์ รีด
อีก  ซึ�งการปรากฎตวัของประธานาธิบดีทรัมป์ช่วยคลายความวิตกให้แก่ตลาดจนกดดนัให้ราคาทองคําเช้านี (กลบัลงมาเคลื�อนไหวตํ�ากว่า 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครอง
ทองลด -0.59 ตนัสู่ระดบั 1,275.60 ตนั  สําหรับวนันี (  ติดตามการเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบริการจากมาร์กิตและ ISM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1917.10 1888.70 1905.09 1900.54 -4.77 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1886.32 23.59 41.53 

MA 50 Days 1944.31 26.02 43.37 

MA 200 Days 1738.05 19.28 43.29 

RSI 9 Days 47.15 42.55 30.82 

RSI 14 Days 46.44 42.84 35.03 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,275.60 -0.59 

ishare 17,452.19 +372.76 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.5214 -0.1638 0.7395 

10 วนั 0.9018 0.0813 0.8279 

20 วนั 0.9661 -0.5620 0.9537 

50 วนั 0.6776 0.2996 0.5807 

100 วนั 0.9570 0.6689 0.9242 

200 วนั 0.8440 -0.1498 0.8318 

 

 

05 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 รอการอ่อนตัวลงของราคา เข้าซื �อหากราคา
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,890-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
เพื)อลงทุนระยะสั �น (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,884 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) เมื)อราคาปรับตัวขึ �นแบ่งขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณ
แนวต้าน 1,919-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําพยายามขึ (นไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,917-1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่เมื�อราคาปรับตัวขึ (นมีแรงขายทําทํากําไร
ออกมาเพิ�มสงูขึ (น อยา่งไรก็ดี  หากราคาออ่นตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,890-1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  ทําให้ประเมินว่าในระยะ
สั (น ยงัคงมีโอกาสปรับตวัขึ (นไปทดสอบแนวต้านโซน 1,919-1,932 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  



 

 

• (-) หุ้นฟิวเจอร์สหรัฐปรับขึ �นจากความคืบหน้าด้านสุขภาพของ"ทรัมป์"  วนันี (หุ้นฟิวเจอร์ของสหรัฐปรับตวัขึ (นจากความหวงัว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ 

ทรัมป์ของสหรัฐจะสามารถออกจากโรงพยาบาลในช่วงต่อไปของวนันี (ตามเวลาท้องถิ�น ซึ�งคลายความไม่แน่นอนทางการเมืองบางส่วนที�กระทบหุ้นวอลล์

สตรีทในรอบการซื (อขายก่อนหน้า  ปธน.ทรัมป์ วยั 74 ปี เข้ารับการรักษาโรคโควดิ-19 ในวนัศกุร์ แต่แพทย์ของเขาระบุว่า เขามีอาการตอบสนองเป็นอย่าง

ดีและสามารถกลบัทําเนียบขาวได้ในวนันี (  ดชันี S&P 500 ฟิวเจอร์ปรับขึ (น 0.45% ในรอบการซื (อขายช่วงแรกของเอเชีย ขณะที� Nasdaq ฟิวเจอร์ ปรับขึ (น 

0.58%  ตลาดเอเชียมีแนวโน้มปรับตวัตามการนําดงักล่าว โดยดชันี S&P/ASX 200 ฟิวเจอร์ของออสเตรเลีย ปรับขึ (น 1.16%, หุ้นฟิวเจอร์ญี�ปุ่ นปรับขึ (น 

0.75% และดชันีฮั�งเส็งฟิวเจอร์ของฮ่องกงปรับขึ (น 1.38% 

• (-) ดอลล์แข็งค่ารับความต้องการสกุลเงนิปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัในการซื (อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อ

คืนนี ( (2 ต.ค.) เนื�องจากความวิตกเกี�ยวกับข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ติดเชื (อโควิด-19 นั (น กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื (อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน

ปลอดภยั  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัขึ (น 0.15% สู่ระดบั 93.8476  

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9205 ฟรังก์ จากระดบั 0.9186 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3302 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3270 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.37 เยน จากระดบั 105.55 เยน  ยูโรอ่อนค่า

ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1712 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1746 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 0.7158 ดอลลาร์

สหรัฐ จากระดบั 0.7192 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินปอนด์แข็งคา่ขึ (นสู่ระดบั 1.2931 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2892 ดอลลาร์ 

• (-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี �ความเชื)อมั)นผู้บริโภคสหรัฐสูงเกินคาดในเดือนก.ย.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ

ผู้บริโภคสหรัฐดีดตวัขึ (นสู่ระดบั 80.4 ในเดือนก.ย. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 79.0 จากระดบั 74.1 ในเดือนส.ค. 

• (-) อังกฤษเล็งไฟเขียวฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนภายใน 6 เดือนข้างหน้า  หนงัสือพิมพ์เดอะไทม์สรายงานโดยอ้างนกัวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล

องักฤษว่า วคัซีนต้านโรคโควิด-19 อาจจะได้รับอนมุัติจากหน่วยงานด้านกฎระเบียบก่อนต้นปี 2564  บรรดานักวิทยาศาสตร์ที�ทําการพฒันาวคัซีนของ

มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคาดหวงัว่า หน่วยงานด้านกฎระเบียบจะทําการอนุมตัิวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ภายในเวลา 3 เดือนข้างหน้า  เดอะไทม์สระบุว่า 

โครงการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ�งจะไม่รวมประชากรวยัเด็กนั (น อาจจะเริ�มขึ (นได้เร็วกว่าที�บรรดาผู้ เชี�ยวชาญคาดไว้ โดยเจ้าหน้าที�สาธารณสุข

ประมาณการวา่ ผู้ ใหญ่ทกุคนจะได้รับการฉีดวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 ภายในเวลา 6 เดือนข้างหน้า 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 134.09 จุด นลท.เทขายหุ้นจากวิตกทรัมป์ติดโควิด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี ( (2 ต.ค.) เนื�องจาก

รายงานข่าวที�ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ติดเชื (อโควิด-19 นั (น ทําให้นักลงทุนพากันเทขายหุ้นออกมาเพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยง ท่ามกลางความไม่

แน่นอนที�เพิ�มขึ (นเกี�ยวกบัการเลือกตั (งประธานาธิบดีสหรัฐที�จะมีขึ (นในวนัที� 3 พ.ย.นี (  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,682.81 จุด ลดลง 134.09 

จุด หรือ -0.48%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,348.42 จุด ลดลง 32.38 จุด หรือ -0.96% และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,075.02 จุด ลดลง 251.49 จุด หรือ -

2.22% 

• (+/-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรตํ)ากว่าคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ (นเพียง 

661,000 ตําแหน่งในเดือนก.ย. ตํ�ากว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 850,000 ตําแหน่ง  ทั (งนี ( ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ (น 4.781 ล้าน

ตําแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ�งเป็นระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์  ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 7.9% ในเดือนก.ย. ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 

8.2% หลงัจากแตะระดบั 8.4% ในเดือนส.ค. 

• (+/-) แพทย์ยืนยัน"โจ ไบเดน"ไม่ตดิเชื �อโควดิ  นายแพทย์เควนิ โอคอนเนอร์ ซึ�งเป็นแพทย์ประจําตวัของนายโจ ไบเดน คู่แข่งของประธานาธิบดีโดนลัด์ 

ทรัมป์ ในศกึเลือกตั (งวนัที� 3 พ.ย. กล่าววา่ ผลการตรวจหาเชื (อไวรัสโควดิ-19 ไม่พบวา่นายไบเดนและภรรยาตดิเชื (อโควดิ-19 แตอ่ย่างใด 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 5 ต.ค. ทั (งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

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

49.1 49.1 

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

47.6 47.6 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

-9.2 -8.0 

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

55.1 55.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบริการขั (นสดุท้าย  
 

54.6 54.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการบริการเดือนก.ย.  
 

56.3 56.9 

วนัองัคารที� 6 ต.ค. ทั (งวนั 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 

วนัพธุที� 7 ต.ค. ทั (งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.  
 

1.5% 1.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ (ามนัรายสปัดาห์  
 

- -2.0M 

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

- - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin  
 

54.5 54.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั (งแรกรายสปัดาห์  
 

820K 837K 

วนัศกุร์ที� 9 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั (งแรก GDP ไตรมาส 3/2020  
 

4.6% 6.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนส.ค.  
 

0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 02 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


