
 

 

 

 

   

1,894  1,883  1,868 

 1,932  1,941  1,955 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ทรงตวัเหนือ 1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนุนจาก Dollar Index รว่งทดสอบระดบัตํ.าสุดรอบ 2 สปัดาหบ์ริเวณ 93.35 จุด จาก
ความหวงัเกี.ยวกบัการออกมาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหมข่องสหรฐั(Stimulus Package) หลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและนายสตีเวน มนู
ชิน รมว.คลงั หารอืกนัทางโทรศพัทเ์ป็นเวลาประมาณ 1 ชั.วโมงเมื.อวานนี�เกี.ยวกบัแผนเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 และเตรยีมที.จะหารอือีกครั�งในวนันี �  นอกจากนี� 
ความตอ้งการสินทรพัยเ์สี.ยงยงัเพิ.มขึ �น หลงัจากที.ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐั  เดินทางออกจากศนูยก์ารแพทยท์หารแห่งชาติวอลเตอร ์รดี แลว้เมื.อช่วงเชา้ที.ผา่นมา
ตามเวลาในประเทศไทย หลงัเขา้รบัการรกัษาอาการป่วยจากการติดเชื �อไวรสัโควิด-19 ตั�งแต่วนัเสารที์.ผ่านมา  โดยปธน.ทรมัป์ ยืนยนัว่าเขาจะเดินหนา้หาเสียงต่อ
ทนัทีแมต้อ้งทาํงานอยู่เฉพาะในทาํเนียบขาวก็ตาม เนื.องจากในขณะนี�มีเวลาไม่ถึง 1 เดือนก่อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีในวนัที. 3 พ.ย.นี �  อย่างไรก็ตาม นกัลงทุน
รอจบัตาอาการของปธน.ทรมัป์อย่างใกลชิ้ด ซึ.งตอ้งอยู่ภายใตก้ารดแูลของแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด และยงัตอ้งใหย้าตา้นไวรสั ‘เรมเดซิเวีย’ และยาสเตียรอยด ์‘เดกซาเม
ทาโซน’ ต่อไปจนกว่าจะหายเป็นปกติ ขณะที.แพทยท์าํเนียบขาวเตือนว่า เขาอาจ "ยงัไม่พน้จากอนัตราย"  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า วานนี�ราคาสรา้งระดบั
สงูสดุครั�งใหม่ในรายสปัดาห ์และราคาพยายามทรงตวัในระดบัสูง  ทั�งนี �  หากราคายืนเหนือ 1,919 ดอลลารต์่อออนซไ์ด(้ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์ �) มีแนวโนม้ขึ �น
ทดสอบ 1,925-1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึ �นไดจ้ะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรบัจะอยู่บรเิวณ 1,902-1,894 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แนะนาํกลยุทธ ์
เขา้ซื �อลงทนุระยะสั�นในบริเวณ 1,902-1,894 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ลดพอรต์การลงทุนหากราคาหลดุ 1,894 ดอลลารต์่อออนซ)์ เพื.อขายทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไม่
ผา่นโซนแนวตา้น 1,926-1,932 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   เข ้าซ ื�อ ลงทุน ระยะสั�น บ ร ิเวณ 1,902-1,894 
ดอลลารต์ ่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,894 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ)์ ขณะที-หากราคาดีดตัวข ึ�นให ้พ ิจารณาโซน 1,926-
1,932 ดอลลารต์ ่อออนซเ์ป็นจุดขายทาํกาํไร 
 

06 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

06/10/2563  11.32  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,913.10 1,911.55 -1.55  -0.08% 

Spot Silver ($) 24.36 24.32 -0.04  -0.17% 

เงนิบาท (฿/$) 31.27 31.24 -0.03  -0.10% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,300 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.29 41.45 0.16  0.39% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.32 39.36 0.04  0.10% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1780 1.1793 0.0013  0.11% 

ที-มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลอ์ ่อนขณะความหวังแผนกระตุ้น,"ทร ัมป์"ออกจากรพ.หนุนความต้องการสินทร ัพยเ์สี-ยง ดอลลารอ์่อนลง เมื.อเทียบกบัเงินสกุลเสี.ยง
ต่างๆในวนันี�จากทศันะบวกที.เพิ.มขึ �นว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรฐัจะสามารถตกลงกันไดเ้กี.ยวกับแผนกระตุน้ฉบับใหม่เพื.อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของโควิด-19  นอกจากนี� ความตอ้งการสินทรพัยเ์สี.ยงยงัเพิ.มขึ �น หลงัจากที.ปธน.โดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐัออกจากโรงพยาบาลและกลับสู่
ทาํเนียบขาวหลังการรกัษาโควิด-19  "ผมคิดว่า ความหวังแผนกระตุน้ของสหรฐัเป็นแรงขับเคลื.อนหลัก" นักวิเคราะหก์ล่าว "สาํหรบัการออกจาก
โรงพยาบาลของปธน.ทรมัป์นั�น ผลกระทบยงัไม่ชดัเจน แต่คาดว่าจะเป็นผลดีต่อภาวะแวดลอ้มสินทรพัยเ์สี.ยงเนื.องจากมีความวิตกนอ้ยลงเกี.ยวกับ
ความยุ่งเหยิงในทาํเนียบขาวและการไม่สามารถทาํการตดัสินใจ" เขากล่าว  ดชันีดอลลารเ์มื.อเทียบกบัตะกรา้สกลุเงินสาํคญั 6 สกุลรว่งสู่ 93.422 แตะ
ระดบัต ํ.าสดุในรอบ 2 สปัดาห ์

 (+) WHO ชี� 10% ของประชากรโลกอาจตดิเช ื�อโควดิ-19 นายแพทยไ์มเคลิ ไรอนั หวัหนา้ฝ่ายฉกุเฉินขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบเุมื.อวาน
นี�ว่า "การประเมินดีที.สุด" ของ WHO บ่งชี �ว่า ประชาชนราว 1 ใน 10 คนทั.วโลกอาจติดเชื �อโควิด-19 ซึ.งมากกว่าตวัเลขยอดผูต้ิดเชื �อที.ไดร้บัการยืนยัน
กว่า 20 เท่า และเตือนถึงช่วงเวลาอนัยากลาํบากในอนาคต นายแพทยไ์รอนัระบุว่า ตวัเลขดงักล่าวแตกต่างกนัไปตั�งแต่พื �นที.เมืองไปจนถึงเขตชนบท
และระหว่างกลุ่มตา่งๆ แตท่า้ยที.สุดแลว้นั.นหมายความวา่ "ประชากรส่วนใหญ่ของโลกยงัคงอยู่ในความเสี.ยง" เขากล่าวว่า โรคระบาดดงักล่าวจะยงัคง
มีววิฒันาการอย่างต่อเนื.อง แต่มีเครื.องมือที.จะควบคุมการแพร่เชื �อและรกัษาชีวิต  การประเมินดงักล่าว ซึ.งคิดเป็นประชาชนกว่า 760 ลา้นคนโดยอิง
ตามจาํนวนประชากรโลกในปัจจุบนัที.ราว 7.6 พันลา้นคน สูงเหนือตวัเลขผูต้ิดเชื �อที.ไดร้บัการยืนยันอย่างมาก ขณะที.ยอดสะสมจากทั�ง WHO และ
มหาวิทยาลัยจอหน์ ฮอพกินส ์ขณะนี�อยู่ที.กว่า 35 ลา้นคนทั.วโลก ผูเ้ชี.ยวชาญกล่าวมานานแลว้ว่า จาํนวนผูต้ิดเชื �อที.มีการยืนยันต ํ.ากว่าตวัเลขจริง
อย่างมาก 

 (+/-) ทร ัมป์ เสี-ยงเจอผลข้างเคียง เหตุได้ร ับยามากเกินไป  สาํนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า แพทย์ที.ติดตามอาการป่วยของประธานาธิบดี
โดนัลด ์ทรมัป์ไดแ้สดงความกังวลว่า ปธน.ทรมัป์อาจไดร้บัยารกัษาโรคโควิด-19 มากเกินไป ซึ.งอาจจะก่อใหเ้กิดความเสี.ยงตามมา ดร.ลีนา เหวิน 
แพทยฉ์ุกเฉินและศาสตราจารยด์า้นสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยจอรจ์ วอชิงตนักล่าวว่า การที.ปธน.ทรมัป์เป็นบุคคลที.มีความสาํคญัมาก ทาํให้
คณะแพทยที์.ทาํการรกัษาเขารูส้ึกกดดนั จนทาํใหต้อ้งแสวงหายาทกุประเภทมาใชใ้นการรกัษาปธน.ทรมัป์ใหห้ายดี แต่การทาํเช่นนั�นอาจกลายเป็น
การรกัษาที.มากเกินไป ดร.เหวินระบุว่า ปธน.ทรมัป์อาจเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เพียงรายเดียวที.ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาถึง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ยาตา้นไวรสั 
remdesivir ของบริษัท Gilead, ยาสเตียรอยด ์dexamethasone และแอนติบอดีของบริษัท Regeneron ซึ.งยาชนิดหลังสุดนี�เป็นการรกัษาที.ยังอยู่
ระหว่างการทดลองทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยไม่กี.รอ้ยคน และยังไม่ไดร้บัการอนุมัติจากสาํนักงานอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั ดร.เหวินแสดง
ความเห็นว่า นั.นอาจจะเป็นเพราะปรากฎการณ์ทางการแพทยที์.เรียกว่า วีไอพี ซินโดรม (VIP syndrome) ซึ.งแรงกดดนัที.จะตอ้งรกัษาผู้ป่วยที.เป็น
บคุคลสาํคญัมากนั�น อาจนาํไปสู่การทดลองรกัษาดว้ยวธีิการตา่งๆ และอาจเกิดความผิดพลาดตามมา 

 (+/-) ท ําเนียบขาวห้ามเข ้าใกล้ทร ัมป์ หากจาํเป็น ต้องสวมอุปกรณป้์องกัน นายจดัด ์เดียร ์โฆษกทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า ทาํเนียบขาวไดอ้อก
มาตรการจาํกัดการเขา้ถึงประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ในระหว่างที.ปธน.ทรมัป์ยังคงไดร้บัการรกัษาโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื.องตามคาํแนะนาํของ
คณะแพทย ์"ทาํเนียบขาวประกาศใชม้าตรการปอ้งกนัล่วงหนา้ ซึ.งเป็นสิ.งจาํเป็นที.ไม่เพียงแต่ปกป้องท่านประธานาธิบดีและครอบครวัของท่านเทา่นั�น 
แตย่งัรวมถึงเจา้หนา้ที.ทกุคนที.ทาํงานในทาํเนียบขาว และใครก็ตามที.จาํเป็นตอ้งเขา้ใกลท้่านประธานาธิบดี ก็จะตอ้งสวมใส่อปุกรณป์้องกนัส่วนบคุคล 
(PPE) " นายเดียรร์ะบใุนแถลงการณ ์ทั�งนี � นายเดียรก์ล่าววา่ ปธน.ทรมัป์ยงัคงไดร้บัการดแูลจากคณะแพทยต์ลอด 24 ชั.วโมง 

 (+/-)  "โจ ไบเดน"เร ียกร ้อง"ทร ัมป์"ให ้เน้นยํ�าหน้ากากอนามัยเป็นสิ-งส ําคัญ  ในเวลาไม่ถึง 2 ชั.วโมงหลงัจากที.ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของ
สหรฐักลบัทาํเนียบขาว หลงัรกัษาโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล 3 วนั นายโจ ไบเดน คู่แข่งชิงตาํแหน่งประธานาธิบดี วิจารณผ์ูน้าํอเมริกาว่า ไม่ไดใ้ห้
ความสาํคญัตอ่ความรา้ยแรงของไวรสัดงักล่าว นายไบเดนกล่าวผ่านสถานีโทรทศัน ์NBC News วา่ "ผมหวงัว่า ทา่นประธานาธิบดีจะสื.อสารบทเรียน
ที.ถกูตอ้งกบัชาวอเมริกนัว่า หนา้กากอนามยัเป็นสิ.งสาํคญั หลงัจากที.เผชิญกบัโควิด-19 และผมยินดีที.เขาดเูหมือนจะดีขึ �น "  แต่ในวิดีโอที.เผยแพร่ไม่
นานหลงัจากออกจากโรงพยาบาล ปธน.ทรมัป์เรียกรอ้งใหช้าวอเมรกินั "กา้วออกมา" และอย่าหวาดกลวัต่อโควิด-19 ปธน.ทรมัป์ออกจากโรงพยาบาล
พรอ้มสวมหนา้กากอนามยั แตถ่อดออกเมื.อถงึทาํเนียบขาว 

  ที-มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

 tu.vvน. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   50.6** 49.1 

 tv.yyน. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   48.0** 47.6 

 tv.zyน. ยโุรป ดชันีความเชื.อมั.นนกัลงทนุจาก Sentix   -8.3** -8.0 

 tv.zyน. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   56.1** 55.1 

 |y.uvน. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   54.6** 54.6 

 |t.yyน. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการบรกิารเดือนก.ย.   57.8** 56.9 

วนัองัคารที. 6 ต.ค. ทั�งวนั 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 

 |t.uy น. สหรฐัฯ ถอ้ยแถลงประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล ์   - - 

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -2.0M 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   820K 837K 

วนัศกุรที์. 9 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งแรก 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 ้

 
 

 


