
  

                           : ราคาทองคําพยายามเหนือโซน 1,902-1,894 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง มีโอกาสปรับตัว
ขึ .นทดสอบแนวต้าน 1,926-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่
สามารถกลับขึ .นไปยืนแนวต้านดังกล่าวได้ จะเห็นการย่อตัวของราคา
กลับลงมาอีกครั.ง 
 

06 ตุลาคม 2563 

สรุป แพทย์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กล่าวกบั ผู้ สื"อข่าวว่า ผู้ นําสหรัฐไม่มีไข้นานกว่า 72 ชั"วโมง และ อ็อกซิเจนอยู่ในระดบัปกติ ขณะที"ป
ธน.ทรัมป์ กล่าว ผ่านทวติเตอร์วา่ เราจะกลบัไปหาเสียงเร็วๆนี 1 สอดคล้องกบัทีมหาเสียงของเขายืนยนัแผนที"จะดีเบตรอบตอ่ไปกบันายโจ ไบเดน ซึ"งมีกําหนดการ
ดีเบตรอบที" 2 ในวนัที" 15 ต.ค.ในเมืองไมอามี และในวนัที" 22 ต.ค. ขณะที"ทั 1งคูจ่ะพบกนัในศกึดีเบตรอบ 3 ซึ"งเป็นรอบสดุท้ายที"เมืองแนชวิล รัฐเทนเนสซี อย่างไร
ก็ตาม แพทย์ของปธน.ทรัมป์ ปฏิเสธที"จะแสดงความเหน็เรื"องผลกระทบของโรคโควดิ-19ที"อาจส่งผลตอ่ปอดของปธน.ทรัมป์ ทั 1งนี 1 นกัลงทนุจบัตาอาการป่วยของ 
ปธน.ทรัมป์ และความผนัผวนทางการเมืองเพื"อใช้เป็นปัจจยัชี 1ราคาทองคําเพิ"มเติม เบื 1องต้นคาดการณ์ว่าราคาพยายามพยุงตวัไว้ โดยในระยะสั 1นอาจมีแรงขาย
ทํากําไรออกมาบ้าง โดยราคาทองคําน่าจะมีการย่อตวัลงอีกไม่มากนกั โดยประเมินแนวรับที" 1,902-1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และประเมินแนวต้านที" 1,926-
1,932 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที5 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

6/10/2563 15:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,913.10 1,907.66 -5.44  -0.28% 

Spot Silver ($) 24.36 24.23 -0.13  -0.54% 

เงนิบาท (฿/$) 31.27 31.24 -0.04  -0.11% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,250 -50  -0.18% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.29 41.45 0.16  0.39% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.32 39.26 -0.06  -0.15% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1780 1.1773 -0.0006  -0.05% 

ที5มา : Bisnews 

ที5มา : Bisnews 

 

 1,894  1,883  1,868 

  1,932  1,941  1,955 

 

  



 

 

• (+) ยอดสั5งซื .อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ5มสูงกว่าคาดในส.ค.  ข้อมลูแสดงในวนันี 1ว่า ยอดสั"งซื 1อสินค้าที"ผลิตในเยอรมนีเพิ"มมากกว่าคาด
ในเดือนส.ค. ซึ"งเป็นแรงหนนุต่อความหวงัการมีไตรมาสที" 3 ที"แข็งแกร่งสําหรับเศรษฐกิจเยอรมนั ขณะที"อตุสาหกรรมฟื1นตวัหลงัจากที"ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19  ยอดสั"งซื 1อเพิ"มขึ 1น 4.5% โดยมีการปรับแล้ว เมื"อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า ซึ"งสงูกว่าคาดการณ์ของนกัเศรษฐศาสตร์ถึงการเพิ"มขึ 1น 2.6% 
และได้รับแรงผลกัดนัจากอปุสงค์ที"แข็งแกร่งจากยโูรโซน ซึ"งบง่ชี 1ว่า บริษัทต่างๆมีความคืบหน้าในการฟื1นตวักลบัสู่ระดบัก่อนวิกฤติ  เศรษฐกิจเยอรมนั
หดตวั 9.7% ในไตรมาส 2 ขณะที"การใช้จ่ายของครัวเรือน, การลงทนุของบริษัท และการค้าทรุดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 สงูสดุ  สถาบนั Ifo 
คาดว่าการขยายตวัของผลผลิตจะอยู่ที" 6.6% ในไตรมาส 3 หลงัจากนั 1นจะชะลอลงสู่ 2.8% ในไตรมาส 4 

• (+) โพลล์ชี .ความแข็งแกร่งของดอลลาร์จะคงอยู่ เพยีงระยะสั .น, คาดจะผันผวนและปรับลง  นกัวิเคราะห์อตัราแลกเปลี"ยนที"เข้าร่วมการสํารวจ
กล่าวว่า การพุ่งขึ 1นของดอลลาร์เมื"อไม่นานมานี 1จะคงอยู่ไม่ถึง 3 เดือน โดยพวกเขากล่าวว่า ดอลลาร์จะปรับตัวผันผวนในช่วงเข้าสู่การเลือกตั 1ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ  การสํารวจนกัวิเคราะห์ราว 80 คนในช่วงวนัที" 28 ก.ย.-5 ต.ค.ระบวุ่า ในเดือนก.ย. ดอลลาร์ปรับขึ 1นมากกว่า 2% ซึ"งเป็นการทํา
ผลงานรายเดือนดีที"สดุในปีนี 1 แต่ดอลลาร์ยงัคงปรับลงมากกว่า 3% ในปี 2020 ซึ"งเป็นการร่วงลงที"คาดว่าจะยงัไม่ฟื1นตวัในปีต่อไป  ขณะที"การโต้วาที
เมื"อสปัดาห์ที"แล้วของปธน.โดนลัด์ ทรัมป์และนายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครต เน้นยํ 1าความวิตกเกี"ยวกบัความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั 1ง
ประธานาธิบดีในวนัที" 3 พ.ย.และหนนุดอลลาร์ แต่ความหวงัเกี"ยวกบัแผนกระตุ้นของสหรัฐทําให้ตลาดต้องการสินทรัพย์เสี"ยง  "แนวโน้มในเดือนหน้า
จะไม่แน่นอนอนัเป็นผลจากการเลือกตั 1งของสหรัฐ แต่ดอลลาร์จะได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนื"องใน 2-3 สปัดาห์ข้างหน้า" 
นายคิท จคุส์ หวัหน้าฝ่ายกลยทุธ์อตัราแลกเปลี"ยนของ Societe Generale กล่าว  คําตอบโดยเฉลี"ยในการสํารวจคาดถึงความผนัผวน ซึ"งแสดงว่า 
ดอลลาร์อาจจะพุ่งขึ 1นราว 2% หรือร่วงลงในระดบันั 1น ในช่วงเข้าสู่การเลือกตั 1ง  แต่หลงัจากระยะใกล้ นกัวิเคราะห์ยงัคงไม่แน่ใจเกี"ยวกบัความแข็งแกร่ง
ของดอลลาร์ เนื"องจากการผ่อนคลายเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ขจดัความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสินทรัพย์สกลุดอลลาร์ 

• (-) ข้อมูลชี .มีเพยีง 4 ประเทศในยุโรปที5อยู่ตํ5ากว่าเส้นแบ่งวิกฤติโควิด-19  ข้อมลูล่าสดุระบเุมื"อวานนี 1ว่า มีเพียง 4 ประเทศในยโุรปที"ขณะนี 1มียอด
ผู้ ติดโควิด-19 อยู่ตํ"ากว่าระดบัเส้นแบง่สําคญั ขณะที"ทวีปดงักล่าวเผชิญความยากลําบากในการควบคมุการระบาดครั 1งใหม่  เส้นแบ่งเตือนภยัโควิด-
19 ของศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคยโุรป (ECDC) อยู่ที"ผู้ ติดเชื 1อ 20 คนต่อ 100,000 คนในค่าเฉลี"ย 7 วนั นอกจากนั 1น ECDC ระบวุ่า ความเสี"ยงของ
โควิด-19 อยู่ในระดบัสงูโดยมีความเป็นไปได้ที"จะมีการติดเชื 1อสงูอย่างมาก ขณะที"ผู้ ที"เปราะบางเผชิญ "ผลกระทบสงูมาก" จากโรคดงักล่าว   ข้อมลู
จาก ECDC แสดงเมื"อวานนี 1ว่า สถานการณ์ดไูม่ปลอดภยั โดยมีเพียงเยอรมนีที"มีค่าเฉลี"ยผู้ ติดเชื 1อ 18.4 คนต่อ 100,000 คน, ฟินแลนด์ที" 15.5 คน, 
ไซปรัสที" 14.6 คน และนอร์เวย์ที" 13.9 คน ซึ"งตํ"ากว่าเส้นแบ่งการติดเชื 1อดงักล่าว ส่วนประเทศที"มีสดัส่วนสงูสุดคือ สาธารณรัฐเช็กที" 167.6 คน, 
เนเธอร์แลนด์ที" 140.3 คน และฝรั"งเศสที" 120.3 คน 

•  (+/-) ทรัมป์ตั .งใจดีเบตตามกําหนดเดือนนี . ส่วนไบเดนขอฟังผู้ เชี5ยวชาญแนะ  นายทิม เมอร์ทอช ผู้อํานวยการฝ่ายสื"อสารของทีมหาเสียง
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เปิดเผยว่า ปธน.ทรัมป์ยงัคงมีแผนที"จะเข้าร่วมการประชนัวิสยัทศัน์หรือการดีเบตรอบต่อไปกบันายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจาก
พรรคเดโมแครต  "ปธน.ทรัมป์มีความตั 1งใจที"จะเข้าร่วมการดีเบตครั 1งต่อไป" นายเมอร์ทอชกล่าวหลงัจากปธน.ทรัมป์เดินทางออกจากศนูย์การแพทย์
ทหารแห่งชาติวอลเตอร์ รีด และกลับเข้าทําเนียบขาวในช่วงเช้าวันนี 1ตามเวลาไทย  ด้านนายไบเดนเปิดเผยกับผู้สื"อข่าวในวันจันทร์ว่า เขาจะฟัง
คําแนะนําของผู้ เชี"ยวชาญว่า การพบกนัระหว่างเขาและปธน.ทรัมป์ในศึกดีเบตครั 1งต่อไปนั 1น จะมีความปลอดภยัสําหรับเขาหรือไม่  "ผมจะทําตาม
คําแนะนําของผู้ เชี"ยวชาญว่าเหมาะสมหรือไม่ที"จะเข้าร่วมดีเบต ผมจะฟังคําแนะนําจากนกัวิทยาศาสตร์ หากนกัวิทยาศาสตร์บอกว่าปลอดภยั ผมก็คิด
ว่านั"นเป็นเรื"องดี" นายไบเดนกล่าวก่อนที"จะขึ 1นเครื"องบนิเพื"อไปเข้าร่วมการรณรงค์หาเสียงที"รัฐฟลอริดา  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ปธน.ทรัมป์ และ
นายไบเดน มีกําหนดพบกนัในการดีเบตรอบที" 2 ในวนัที" 15 ต.ค.นี 1ที"ศนูย์แสดงศิลปะ Adrienne Arsht Center ในเมืองไมอามี และจากนั 1น ในวนัที" 22 
ต.ค. ทั 1งคู่จะพบกนัในศกึดีเบตรอบ 3 ซึ"งเป็นรอบสดุท้ายที"มหาวิทยาลยัเบลมอนท์ เมืองแนชวิล รัฐเทนเนสซ ี  
 

ที5มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั.งก่อน 

วนัจนัทร์ที" 5 ต.ค. ทั 1งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 1อ (PMI) ภาคการบริการขั 1นสดุท้าย  
 

50.6** 49.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 1อ (PMI) ภาคการบริการขั 1นสดุท้าย  
 

48.0** 47.6 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื"อมั"นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

-8.3** -8.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 1อ (PMI) ภาคการบริการขั 1นสดุท้าย  
 

56.1** 55.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 1อ (PMI) ภาคการบริการขั 1นสดุท้าย  
 

54.6** 54.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการบริการเดือนก.ย.  
 

57.8** 56.9 

วนัองัคารที" 6 ต.ค. ทั 1งวนั 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  
   

วนัพธุที" 7 ต.ค. ทั 1งวนั จีน Bank Holiday: National Day (วนัชาติจีน)  
 

- - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.  
 

1.5% 1.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 1ามนัรายสปัดาห์  
 

- -2.0M 

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

- - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 1อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin  
 

54.5 54.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 1งแรกรายสปัดาห์  
 

820K 837K 

วนัศกุร์ที" 9 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั 1งแรก 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"มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที" 02 ตลุาคม ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


