
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,894 1,883 1,868 

1,932 1,941 1,955 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  12.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัจะร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ  1,886.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จาก

รายงานที�ว่าประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ มีอาการดีขึ �นจากการป่วยด้วย COVID-19  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นอยา่งแข็งแกร่งหลงัจากนั �นโดยได้รับแรงหนนุจากหลายปัจจยั  ได้แก่  (1.) 

การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงันกัลงทนุเทขายดชันีดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  ขานรับแนวโน้มที�ทําเนียบขาวจะสามารถบรรลขุ้อตกลงกบัสภาคองเกรสเกี�ยวกบัการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม ่ (2.) การแข็งค่าของสกลุเงินยโูร  หลงัการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการยโูรโซน, อิตาลี และเยอรมนี ที�ล้วนแล้วแต่ออกมาดีเกินคาด และ (3.) การแข็งค่าของค่าเงิน

ปอนด์  ขานรับแนวโน้มที�องักฤษและสหภาพยโุรป (EU)จะทําข้อตกลงการค้าร่วมกนัได้  หลงัจากนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษและนางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ผู้ นําคณะบริหาร

ของสหภาพยโุรป (EU) เห็นพ้องในการเพิ�มการเจรจาเพื�อขจดั "ทศันะที�แตกต่างกนัอยา่งมาก"  ซึ�งเป็นอปุสรรคสําหรับการทําข้อตกลงการค้า ทั �งนี �  การแข็งค่าของสกุลเงินยโูรและปอนด์เป็นอีก

ปัจจยัที�กดดนัดอลลาร์เพิ�มเติม   นั�นส่งผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.35% จนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคําให้พุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,918.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือ

ครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผย JOLTS Job Openings และดลุการค้า  รวมไปถึงถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล์  ประธานเฟด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1918.75 1886.20 1892.10 1913.32 12.78 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1888.54 23.61 41.48 

MA 50 Days 1943.60 26.03 43.29 

MA 200 Days 1740.08 19.32 43.03 

RSI 9 Days 51.33 46.30 48.23 

RSI 14 Days 49.12 45.22 46.90 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,275.60 0.00 

ishare 17,466.66 +14.47 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7836 -0.1368 0.7346 

10 วนั 0.9017 -0.5789 0.8461 

20 วนั 0.9697 -0.3775 0.9529 

50 วนั 0.6853 0.3664 0.5821 

100 วนั 0.9567 0.6504 0.9272 

200 วนั 0.8477 -0.1235 0.8371 

 

 

06 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 เข้าซื �อลงทุนระยะสั �นในบริเวณ 1,902-1,894 
ดอลลาร์ต่อออนซ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,894 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) ทั �งนี � ควรเน้นการลงทุนระยะสั �นและไม่ควรถือ
สถานะจาํนวนมาก เมื2อราคาทองคําดีดตัวขึ �นจะมีแนวต้าน
บริเวณ 1,926-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

วานนี �ราคาสร้างระดบัสงูสดุครั �งใหม่ในรายสัปดาห์ และราคาพยายามทรงตัวในระดบัสงู  ทั �งนี �  หากราคายืนเหนือ 1,919 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้(ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี �) มีแนวโน้มขึ �นทดสอบ 1,925-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถปรับขึ �นได้จะเกิดแรงขาย
ออกมา โดยแนวรับจะอยูบ่ริเวณ 1,902-1,894 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) ทาํเนียบขาวคาดมีแนวโน้มสูงบรรลุดีลคองเกรสออกมาตรการกระตุ้นศก.  นายมาร์ก มีโดวส์ หวัหน้าคณะทํางานประจําทําเนียบขาว กล่าวว่า 
มีแนวโน้มสงูที�ทําเนียบขาวจะสามารถบรรลุข้อตกลงกบัสภาคองเกรสเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ขณะที�ประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์มุ่งมั�นที�จะผลกัดนัให้มีข้อตกลงดงักล่าว  นายมีโดวส์กล่าวว่า ในช่วงที�ปธน.ทรัมป์เข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโควิด-19 ที�โรงพยาบาลตั �งแต่วนั
ศกุร์ เขาก็ได้ทําการตดิตอ่อย่างใกล้ชิดกบันายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เกี�ยวกบัการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

• (+) โฆษกทําเนียบขาวยอมรับติดเชื �อโควิด  นางเคย์ลีจ์ แมคเอนนานี โฆษกทําเนียบขาว ทวีตข้อความในวนันี �ระบุว่า ตนได้เข้ารับการตรวจหาเชื �อ
ไวรัสโควิด-19 ซึ�งผลออกมาเป็นบวก  "หลงัจากที�ดิฉันมีผลตรวจออกมาเป็นบวก ดิฉันก็จะเข้าสู่กระบวนการกกัตวั และจะยงัคงทํางานต่อไปสําหรับชาว
อเมริกนั" ข้อความในทวติเตอร์ระบ ุ

• (+) WHO เตือนทั2วโลกตดิเชื �อโควดิมากกว่า 760 ล้านคนแล้ว  นายแพทย์ไมค์ ไรอนั ผู้ อํานวยการบริหารฝ่ายโครงการฉกุเฉินขององค์การอนามยัโลก 
(WHO) กล่าวเตือนวา่ ตวัเลขประมาณการที�ดีที�สดุของ WHO ระบุว่า ขณะนี �ประชากรราว 1 ใน 10 ของทั�วโลกได้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 แล้ว ซึ�งสูงกว่าตวั
เลขที�มีการรายงานกวา่ 20 เทา่  หากประชากรราว 1 ใน 10 ของทั�วโลกตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19 จะหมายความว่า ขณะนี �มีประชากรมากกว่า 760 ล้านคนทั�ว
โลกที�ตดิเชื �อโควดิ-19 จากจํานวนประชากรทั �งหมด 7,600 ล้านคน ซึ�งสูงกว่าตวัเลขผู้ติดเชื �อที�มีการรายงานจาก WHO และมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์
ที�ระดบัมากกวา่ 35 ล้านคน 

• (+) เงินดอลล์อ่อน นักลงทุนขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่งแรง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (5 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที�ปลอดภยั และเข้าซื �อสินทรัพย์เสี�ยงที�ให้ผลตอบแทน
สงูกวา่ ซึ�งรวมถงึหุ้น หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กทะยานขึ �นกว่า 400 จุดเมื�อคืนนี � ขานรับข่าวประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ มีอาการดีขึ �นจาก
การป่วยด้วยโรคโควดิ-19 รวมทั �งความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์
เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.35% แตะที� 93.5166 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9160 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9205 ฟรังก์ และอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3268 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3302 ดอลลาร์แคนาดา แต่
เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 105.72 เยน จากระดบั 105.37 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1774 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.1712 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.2971 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2931 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่
ระดบั 0.7174 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7158 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ภาคบริการสหรัฐพุ่งเกินคาดในเดือนก.ย. สูงกว่าช่วงก่อนโควิด  ผลสํารวจของสถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดชันีภาค
บริการของสหรัฐปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 57.8 ในเดือนก.ย. จากระดบั 56.9 ในเดือนส.ค. และสงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 56.0 

• (-) ทรัมป์ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ลั2นพร้อมลุยหาเสียงชิงเก้าอี �ประธานาธิบดี  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ออกจากศนูย์การแพทย์
ทหารแห่งชาติวอลเตอร์ รีดแล้วในช่วงเช้าวนันี �ตามเวลาไทย หลงัเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นเวลา 4 วนั โดยปธน.ทรัมป์ซึ�งสวม
หน้ากากอนามยัด้วยนั �น เดนิออกจากศนูย์การแพทย์ทางประตดู้านหน้า และขึ �นเฮลิคอปเตอร์ "Marine One" เพื�อมุ่งหน้าไปยงัทําเนียบขาว 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 465.83 จุด รับข่าวทรัมป์อาการดีขึ �น,มาตรการกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทะลุแนว 
28,000 จุดเมื�อคืนนี � (5 ต.ค.) ขานรับข่าวประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ มีอาการดีขึ �น และล่าสุดได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการ
ป่วยจากโรคโควดิ-19 นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ รวมทั �งรายงานดชันีภาคบริการ
ของสหรัฐที�แข็งแกร่งเกินคาด  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,148.64 จุด เพิ�มขึ �น 465.83 จุด หรือ +1.68% ดชันี Nasdaq ปิดที� 11,332.49 
จดุ เพิ�มขึ �น 257.47 จดุ หรือ +2.32% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,408.63 จดุ เพิ�มขึ �น 60.19 จดุ หรือ +1.80% 

• (+/-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐปรับตัวลงในเดือนก.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย
จดัซื �อ (PMI) ภาคบริการขั �นสดุท้ายของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 54.6 ในเดือนก.ย. จากระดบั 55.0 ในเดือนส.ค. 
 

                          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  
 

50.6** 49.1 

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

48.0** 47.6 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

-8.3** -8.0 

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

56.1** 55.1 

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

54.6** 54.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการบริการเดือนก.ย.  
 

57.8** 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 

 21.40 น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์  
   

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 

 
 

 


