
 

 

 

 

   

1,863  1,847  1,833 

 1,896  1,910  1,921 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �รว่งทาํระดบัตํ�าสดุใหมบ่รเิวณ 1,872.58 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ก่อนจะฟื�นขึ �นเล็กนอ้ย แตก่ารฟื�นของราคาทองคาํยงัอยูใ่นระดบัจาํกดั เนื�องจาก
ดอลลารแ์ข็งค่าขึ �น ทา่มกลางแรงซื �อสกุลเงินปลอดภยั หลงั "ทรมัป์" สั�งระงบั การเจรจามาตรการเยียวยาโควิด-19 กบัสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต  จนกวา่จะ
เสร็จสิ �นการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัที�จะมีขึ �นในวันที� 3 พ.ย. นี �  โดยผูน้าํสหรฐัฯ กล่าวว่าเหตุผลสาํคัญที�ตอ้งเลื�อนการเจรจาออกไปนั�น เนื�องจากเขาตอ้งการที�จะ
ประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบับใหม่ทนัที หลงัเขาชนะการเลือกตั�งและไดร้บัเลือกใหเ้ป็นประธานาธิบดีในสมัยที� 2  ซึ�งมาตรการฉบับใหม่นี �จะมุ่งเนน้ไปที�การ
ช่วยเหลือประชาชนอเมริกันและธุรกิจขนาดเล็ก โดยผูน้าํสหรฐัฯยงัไดก้ล่าวโจมตีนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ว่าทาํใหก้ารเจรจาเกิดความล่าชา้
เนื�องจากยื�นขอ้เสนองบประมาณที�สงูเกินไป สะทอ้นความไม่แน่นอนมากขึ �นเกี�ยวกับแผนกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั  นอกจากนี� ดา้นนายโจ ไบเดน ผูส้มคัรชิงตาํแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรฐัฯจากพรรคเดโมแครต เผยวา่เขาจะ "ไมเ่ขา้รว่ม" การแสดงวิสยัทศัน ์หรอืการดีเบตในรอบที� 2 ที�จะมีขึ �นที�เมืองไมอามี�ในวนัที� 15 ต.ค.นี � "หากผูน้าํสหรฐั
ยงัมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก"  ความวิตกเกี�ยวกับการเมืองสหรฐั กระตุน้แรงขายสินทรพัยเ์สี�ยง และกระตุน้แรงซื �อดอลลาร ์ซึ�งสง่ผลกดดนัราคาทองคาํ จึงตอ้งติดตาม
ข่าวต่างๆอย่างใกลชิ้ดในระยะนี� ซึ�งมีความไม่แน่นอนสูง  สาํหรบัคืนนี � ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes ประจาํวนัที� 15-16 ก.ย.  ดา้น
ปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่  หากราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือ 1,883-1,896 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้สง่ผลใหแ้รงซื �อยงัคงถกูจาํกัด สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นระยะ
สั�นในโซน 1,896 ดอลลารต์่อออนซ ์และแนวตา้นสาํคญั 1,910 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที�แนวรบัประเมินในโซน 1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ�าสดุของเดือนสิงหาคม) 
และแนวรบัถัดไปที� 1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ�าสดุของเดือนกนัยายน)  แนะนาํกลยทุธ ์ขายหากเกิดการดีดตวัขึ �นไปไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,883-1,896 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์ หากออ่นราคาตวัลงมาไมห่ลดุแนวรบั 1,863 ดอลลารต์อ่ออนซแ์บง่เขา้ซื �อคืนเพื�อทาํกาํไรบางสว่น แตห่ากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซื �อคืนออกไป 
 

                    ห ากร าคาดีดตัวข ึ�น แ น ะนําข าย ห ร ือ  ให ้ข ายลด
พ อ รต์สถาน ะซื�อ ลง ห ากราคาข ยับไม่ผ่าน แน วต้าน  1,883-1,896 
ดอลลารต์ ่อออนซ ์การเข ้าซ ื�อคืนเพ ื2อท ําก ําไรสถานะขายอาจแบ่ง
บางส่วนบร ิเวณแนวร ับโซน 1,863 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
 

07 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

07/10/2563  11.40  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,877.80 1,882.18 4.38  0.23% 

Spot Silver ($) 23.05 23.43 0.38  1.64% 

เงนิบาท (฿/$) 31.25 31.32 0.07  0.21% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,250 27,950 -300  -1.06% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.65 41.97 -0.68  -1.59% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.80 39.87 0.07  0.18% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1731 1.1733 0.0002  0.02% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ปธ.เฟดเผยการฟื� นตัวท ี2ไม่สมบูรณ์อาจนําเข ้าสู่ภาวะพลวัตถดถอย เมื�อวานนี�นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
เตือนวา่ การฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงห่างไกลจากความสมบรูณแ์ละอาจยงัคงสามารถเขา้สู่วงจรขาลงหากโควดิ-19 ไม่ไดร้บัการควบคมุอย่างมี
ประสิทธิภาพและการเติบโตไม่คงอยู่ยั�งยืน โดยเขาเรียกรอ้งความช่วยเหลือเพิ�มเติมต่อธุรกิจและภาคครวัเรือน เขากล่าวว่า "การขยายตวัยงัห่างไกล
จากความสาํเร็จ ในช่วงแรกนี�ผมจะกล่าววา่ ความเสี�ยงของการแทรกแซงทางนโยบายยงัคงไม่สมดลุ การสนบัสนนุที�นอ้ยเกินไปจะนาํไปสู่การฟื�นตวัที�
อ่อนแอ ซึ�งจะสรา้งความยากลาํบากโดยไม่จาํเป็นต่อภาคครวัเรือนและธุรกิจ" นายพาวเวลลร์ะบุว่า "สาํหรบัในขณะนี� ดหูมือนว่าความเสี�ยงของการ
ดาํเนินการมากเกินไปจะมีน้อยกว่า ซึ�งแม้ทา้ยที�สุดแล้วการดาํเนินการดา้นนโยบายมีมากกว่าความจาํเป็น แต่นั�นจะไม่เสียเปล่า การฟื�นตัวจะ
แข็งแกรง่ขึ �นและดาํเนินไปเรว็ขึ �น" 

 (-) ดอลลาร ์ร ักษาแรงบวกขณะความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจสหรัฐเพ ิ2มข ึ�น   ดอลลารร์กัษาแรงบวก เมื�อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในวนันี� 
หลงัจากที�ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัยกเลิกการเจรจาแผนกระตุน้เศรษฐกิจกบัพรรคเดโมแครตอย่างกะทนัหนัซึ�งทาํใหเ้กิดการหลีกเลี�ยงความเสี�ยง
เพิ�มขึ �น ก่อนหนา้นี�สกลุเงินตา่งๆเพิ�งจะเขา้สู่ภาวะสงบอีกครั�งหลงัจากที�ปธน.ทรมัป์กลบัจากโรงพยาบาลสู่ทาํเนียบขาว  การตดัสินใจอย่างไม่คาดคิด
ของปธน.ทรมัป์ในการยกเลิกการเจรจาแผนกระตุน้จนถึงหลังการเลือกตั�งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย. เพิ�มความเสี�ยงช่วงขาลงสาํหรบัเศรษฐกิจ
สหรฐัที�อ่อนแออยู่แลว้ ซึ�งอาจจะเป็นแรงหนนุกระแสการไปไหลเขา้สู่ดอลลารใ์นฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั "ปฏิกริยานี�เป็นการซื �อขายแบบหลีกเลี�ยง
ความเสี�ยงในการเขา้ซื �อดอลลารแ์ละเยน เมื�อเทียบกบัสกุลเงินอื�นๆ" นกัวิเคราะหก์ล่าว  "หากปราศจากแผนกระตุน้ เศรษฐกิจสหรฐัจะชะลอตวัและ
เศรษฐกิจโลกจะชะลอตวั" 

 (-) ทร ัมป์สั2งเบรกเจรจามาตรการกระตุ้นศก.รอบใหม่ ด้านไบเดนปฎิเสธดีเบตรอบ 2 สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ของสหรัฐฯ ไดมี้คาํสั�งใหฝ่้ายบริหารของทาํเนียบขาวระงับการเจรจาเพื�อบรรลุข้อตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-XY กับสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต เป็นการชั�วคราวจนกว่าจะเสร็จสิ �นการเลือกตั�ง
ประธานาธิบดีสหรฐัฯที�จะมีขึ �นในวนัที� Z พ.ย. นี � ผูน้าํสหรฐัฯ กล่าววา่เหตผุลสาํคญัที�ตอ้งเลื�อนการเจรจาออกไปนั�น เนื�องจากเขาตอ้งการที�จะประกาศ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ทนัที หลงัเขาชนะการเลือกตั�งและไดร้บัเลือกใหเ้ป็นประธานาธิบดีในสมยัที� [ ซึ�งมาตรการฉบบัใหม่นี �จะมุ่งเนน้ไป
ที�การช่วยเหลือประชาชนอเมรกินัและธุรกิจขนาดเล็ก โดยผูน้าํสหรฐัฯยงัไดก้ล่าวโจมตีนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั วา่ทาํใหก้าร
เจรจาเกิดความล่าชา้เนื�องจากยื�นขอ้เสนองบประมาณที�สูงเกินไป ขณะที�นางแนนซี� เปโลซี� กล่าวว่าการที�ผูน้าํสหรฐัฯสั�งระงบัการเจรจาในครั�งนี �เป็น
การส่งสญัญานว่าทาํเนียบขาวกาํลงัอยู่ในสถานการณย์ากลาํบากอย่างสิ �นเชิง ซึ�งการประกาศระงบัการเจรจาดงักล่าวเกิดขึ �นหลงัจากที�นายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯไดเ้รียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสผ่านรา่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่โดยเร็วที�สุด เพื�อใหเ้กิดผลกระทบกับ
การภาคธุรกิจ และภาคครวัเรือนของสหรฐัฯในอนาคต  ดา้นนายโจ ไบเดน ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัฯจากพรรคเดโมแครต เผยวา่เขาจะ
ไม่เขา้ร่วมการแสดงวิสัยทศัน ์หรือการดีเบตในรอบที� [ ที�จะมีขึ �นที�เมืองไมอามี�ในวนัที� X\ ต.ค.นี� หากผูน้าํสหรฐัฯ ยังมีผลตรวจโควิด-XY เป็นบวก 
เนื�องจากไวรสัโควดิ-XY เป็นปัญหาที�รา้ยแรง และสิ�งแรกที�ผูน้าํสหรฐัฯ ควรทาํในขณะนี�คือการอยู่ภายใตก้ารแนะนาํของแพทยอ์ย่างเครง่ครดั 

 (+/-) แพทยเ์ผย"ทร ัมป์"ไม่แสดงอาการของโควิด-19 เมื�อวานนี�แพทยร์ะบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐั "ไม่แสดงอาการของโรค" 
เจา้หนา้ที�ทาํเนียบขาวตดิเชื �อโควดิ-19 เพิ�มอีก 2 คน ปธน.ทรมัป์โพสตข์อ้ความผ่านทวติเตอรว์่า เขา "รูส้ึกดีมาก" และตั�งตารอคอยการโตว้าทีสปัดาห์
หนา้ ปธน.ทรมัป์กลบัทาํเนียบขาวในคํ�าวนัจนัทรต์ามเวลาทอ้งถิ�นหลงัรกัษาโรคโควิด-19 ที�ศนูยก์ารแพทยท์หารวอลเตอรร์ี]ด 4 วนั ผูช่้วยหวงัวา่จะจดั
ใหป้ธน.ทรมัป์อยู่แตใ่นบา้นพกัประธานาธิบดีและอยู่ห่างจากหอ้งทาํงานในทาํเนียบขาว แตไ่ม่แน่นอนวา่จะยาวนานเพียงใด 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดลบ หลังทร ัมป์ระงับเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลงในเชา้วนันี� ตามทิศทางดชันี
ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดร่วงลงเมื�อคืน หลังจากประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐั ไดส้ั�งการใหค้ณะบริหารของทาํเนียบขาวระงบัการ
เจรจาเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่กบัพรรคเดโมแครต ไปจนถึงหลงัวนัเลือกตั�งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย. ซึ�งข่าวดงักล่าว
ถือเป็นการดบัความหวงัของนกัลงทนุที�ตา่งก็เชื�อมั�นว่า ทาํเนียบขาวและพรรคเดโมแครตจะสามารถบรรลขุอ้ตกลงเพื�อออกมาตรการดงักล่าวในเรว็ๆนี� 

 
  ที2มา: 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)   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   50.6** 49.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   48.0** 47.6 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -8.3** -8.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   56.1** 55.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   54.6** 54.6 

 21.00น. 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.   -67.1B** -63.6B 

 21.00น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.49M** 6.62M 

 21.40 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 ์   -1.2M -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 ้

 
 

 


