
  

                     หากราคาทองคาํไม่สามารถยนืเหนือแนวต้านโซน 
1,896-1,910 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ อาจท ําให ้เก ิดการอ ่อนตัวของ
ราคา โดยประเมินแนวร ับบร ิเวณที. 1,872-1,863 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
หากสามารถยืนเหนือโซนแนวร ับดังกล่าวได้ก ็จะเห ็นการดีดตัวข ึ4น
ของราคาในระยะสั4นอ ีกคร ั4ง 

07 ตุลาคม 2563 

สรุป ประธานาธิบดี โดนลัด ์ทรมัป์ ทวีตขอ้ความ วา่เขาจะสนบัสนนุมาตรการเยียวยาธุรกิจการบินและธุรกิจขนาดเลก็ โดยเขาเรยีกรอ้ง ใหส้ภาคอง
เกรสควรดาํเนินการอย่างรวดเร็วในการขยายความช่วยเหลือดา้นการจา้งงานครั(งใหม่วงเงิน 2.5 หมื,นลา้นดอลลาร ์แก่สายการบินพาณิชยส์หรฐั 
ทา่มกลางการระบาดของโควิด-19 ประเด็นดงักลา่ว สง่ผลให ้ดอลลารช์ะลอการแข็ง จนกระตุน้ใหร้าคาทองคาํฟื(นตวัขึ (น  อยา่งไรก็ตาม นกัลงทนุจบั
ตา การดีเบต ประชนัวิสยัทศัน ์ของ วา่ที, รองประธานาธิบดีสหรฐั ในช่วงเวลา 08.00 น. ของวนัที, 8 ตลุาคม ตามเวลาไทย อาจเพิ,มความผนัผวนกบั
ราคาทองคาํ แนะนาํเปิดสถานะขายเมื,อราคาขยบัขึ (น ทั(งนี ( ประเมินแนวตา้นบริเวณ 1,896-1,910 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยในระยะสั(นหากราคา
ทองคาํมีการปรบัตวัลดลงมาไมห่ลดุแนวรบั นกัลงทนุที,รบัความเสี,ยงไดน้อ้ยสามารถแบง่ซื (อคืนเพื,อปิดสถานะขาย ทั(งนี ( ประเมินแนวรบัไวที้, 1,872-
1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแนวรบัถดัไปอยู่ที, 1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคาทองคาํไม่หลดุแนวรบัราคาทองคาํจะพยายามปรบัตวัขึ (น
ระยะสั(นอีกครั(ง 
 

ตารางท ี. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

7/10/2563 15:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,877.80 1,889.50 11.70  0.62% 

Spot Silver ($) 23.05 23.66 0.60  2.61% 

เงนิบาท (฿/$) 31.25 31.22 -0.04  -0.12% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,000 -250  -0.88% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.65 42.31 -0.34  -0.80% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.80 40.09 0.28  0.70% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1731 1.1757 0.0026  0.22% 

ที.มา : Bisnews 

ท ี.มา : Bisnews 

 

 1,863  1,847  1,833 

  1,896  1,910  1,921 

 



 

 

 (+)  "S&P"คาดอัตราการผิดนัดชาํระหนี4ของบร ิษัทสหร ัฐ,ยุโรปจะเพ ิ.มเป็น L เทา่จากพ ิษโควิด-19  เมื,อวานนี( S&P Global ซึ,งเป็นสถาบนัจดั
อนัดับความน่าเชื,อถือ ระบุว่า ผลกระทบจากโควิด-JK จะทาํใหอ้ตัราการผิดนัดชาํระหนี(ของบริษัทเพิ,มเป็น M เท่าทั,วสหรฐัและยโุรปในช่วง K เดือน
ขา้งหนา้ แมต้ั(งขอ้สงัเกตว่า อตัราการปรบัลดอนัดบัเครดิตมากเป็นประวติัการณข์องเมื,อไม่กี,เดือนที,ผ่านมาขณะนี(กาํลงัชะลอตวั S&P คาดว่า อตัรา
การผิดนดัชาํระหนี(ของบริษัทสหรฐัจะเพิ,มขึ (นสู่ JM.N% จาก P.M% และคาดว่าอตัราของยโุรปจะเพิ,มสู่ Q.N% จาก R.Q% วิกฤติของปีนี (ทาํใหอ้นัดบัหรือ
แนวโนม้ความน่าเชื,อถือของบริษัทหรือประเทศกว่า M,TTT แห่งถกูปรบัลดลงและตราสารหนี(เกือบ U แสนลา้นดอลลารถ์กูปรบัลดลงสู่แดน "ขยะ" แต่
ในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ ความสนใจจะเปลี,ยนไปยงัการผิดนดัชาํระหนี(และความอยู่รอด 

 (-) ผอ.WHO คาดวัคซ ีนโควิด-QR อาจพร้อมภายในสิ4น ปี เมื,อวานนี(นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้าํนวยการองคก์ารอนามัยโลก (WHO) 
ระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด-JK อาจพรอ้มใชภ้ายในสิ (นปีนี ( เขาเรียกรอ้งความเป็นเอกภาพและพันธสัญญาทางการเมืองจากผูน้าํทุกคนในการ
รบัประกนัเรื,องการกระจายวคัซีนอย่างเท่าเทียมกนัเมื,อวคัซีนพรอ้มใชง้าน เขากล่าวว่า "เราตอ้งการวคัซีนและมีความหวงัว่าภายในสิ (นปีนี (เราอาจมี
วคัซนี นั,นเป็นความหวงั" โดยไม่ไดอ้ธิบายรายละเอียด 

 (-)  นักวิจยัเผยผลทดลองวัคซนีต้านโควิดของจนีปลอดภยั-ไม่มีผลข ้างเคียงร ้ายแรง ผลการศึกษาเบื (องตน้ซึ,งปรากฎในเอกสารวิชาการแพทย์
ออนไลน ์medRxiv ระบวุ่า วคัซีนตา้นโรคโควิด-JK ที,สถาบนัวิทยาศาสตรก์ารแพทยจี์นกาํลงัทดลองอยู่นั(น มีความปลอดภยั ไม่มีผลขา้งเคียงรา้ยแรง 
และยงัก่อใหเ้กิดการตอบสนองทางภมิูคุม้กนั การทดลองดงักล่าวเป็นการทดลองเฟส J ในกลุ่มอาสาสมคัรสขุภาพดี JKJ ราย อายรุะหว่าง JQ-NK ปี 
ผลการศึกษาดงักล่าวระบวุ่า ผลขา้งเคียงที,พบจากการใชว้คัซนีดงักล่าวเป็นอาการไม่รา้ยแรง เช่น อาการปวด เหนื,อยลา้ อาการแดง ไปจนถึงอาการ
คนัและบวมบรเิวณที,ฉีดวคัซีน โดยทางคณะนกัวิจยัจะศึกษาประสิทธิภาพของวคัซนีตวันี (ต่อไป ปัจจบุนั จีนมีวคัซนีโควิด-JK ที,อยู่ระหว่างการทดลอง
ทางคลินิกระยะสุดทา้ยอยู่อย่างนอ้ย U ตัว แต่ก็ไดมี้การฉีดวัคซีนบางตัวกับเจา้หนา้ที,และกลุ่มบุคคลที,มีความเสี,ยงสูงแลว้กว่าหลายแสนคน ซึ,ง
ก่อใหเ้กิดความกงัวลเรื,องความปลอดภยัเพราะวคัซนีที,ฉีดยงัไม่มีตวัใดที,ผ่านการทดลองทางคลินิกครบกระบวนการ 

 (+/-) รอชม ไมค ์เพนซ ์vs คามาลา แฮรร์ ิส ดีเบตรองประธานาธ ิบดี ไม่ใช ่แค่เวทไีม้ประดับ หลงัจากเมื,อสปัดาหที์,แลว้ ประธานาธิบดี โดนลัด ์
ทรมัป์ จากพรรครพีบัลิกนั และ นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงเกา้อี (ประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครต ไดข้ึ (นเวทีประชนัวิสยัทศันก์นัไปแลว้ มาในสปัดาห์
นี ( ถงึคราวของดีเบตคู่ชิงรองประธานาธิบดีกนับา้ง การดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดี ไมค ์เพนซ ์วยั PJ ปี ตวัแทนรพีบัลิกนั กบั วฒิุสมาชิก คามาลา 
แฮรร์สิ วยั NN ปีที,พรรคเดโมแครตส่งเขา้ประกวด จะมีขึ (นครั(งแรกและครั(งเดียวในวนัพธุที, h ตลุาคม เวลา MJ.TT น. ตามเวลาสหรฐั (ตรงกบั Q.TT น. 
วันพฤหัสบดีที, Q ตุลาคม ตามเวลาไทย) ที,มหาวิทยาลัยยูทาห ์เมืองซอลต์เลกซิตี ( รฐัยูทาห ์โดยมีนางซูซาน เพจ หัวหนา้สาํนักงานวอชิงตันของ
หนงัสือพิมพย์เูอสเอทเูดย ์เป็นผูด้าํเนินรายการ รูปแบบการดีเบตจะแบ่งออกเป็น K ช่วง ช่วงละ JT นาที รวมเวลา KT นาที โดยไม่มีการเปิดเผยหวัขอ้
ล่วงหนา้ ซึ,งต่างจากการดีเบตประธานาธิบดีเมื,อสปัดาหก่์อน โดยปกติแลว้ การดีเบตของผูชิ้งตาํแหน่งรองประธานาธิบดีไม่ว่าสมยัใด ไม่ค่อยมีผลต่อ
การเปลี,ยนแปลงการตดัสินใจของประชาชนมากนกั อย่างไรก็ดี การดีเบตระหว่างรองปธน.ไมค ์เพนซ ์กบัส.ว.คามาลา แฮรร์สิ อาจต่างออกไป สาเหตุ
หนึ,งที,ทาํใหก้ารดีเบตระหว่างสองผูชิ้งตาํแหน่งรองประธานาธิบดีในศึกเลือกตั(งปี MTMT นี ( ถูกจับตามากเป็นพิเศษ นั,นเป็นเพราะในการดีเบตเมื,อ
สปัดาหที์,แลว้ระหว่างทรมัป์กบัไบเดน ไดส้รา้งความผิดหวงัใหก้บัผูช้มเป็นอย่างมาก โดยสื,อใหญ่อย่างซเีอ็นเอ็นยกใหเ้ป็นดีเบตยอดแย่ที,สดุในรอบ MT 
ปี เนื,องจากทั(งคู่มวัแต่ตอบโตก้นัไปมา ต่างฝ่ายต่างขดัจงัหวะ พดูแทรก ด่าทออีกฝ่าย โดยที,พิธีกรคมุเกมไม่อยู่ และจบลงดว้ยการที,ชาวอเมรกินัแทบ
ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรจากการรบัชม การดีเบตรองประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี (จึงถูกตั(งความหวังว่า อาจเป็นโอกาสใหช้าวอเมริกันผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั(ง ไดร้บัฟังนโยบายและแนวทางการบรหิารประเทศในช่วงสี,ปีขา้งหนา้แบบไดน้ํ(าไดเ้นื (อ ไม่ใช่นํ(าท่วมทุ่ง อีกทั(งนกัวิเคราะหก์ารเมืองยงัเชื,อดว้ยว่า 
การดีเบตครั(งนี (จะดาํเนินไปอย่างสภุาพ เรยีบรอ้ย มีมารยาท โดยที,ไม่มีฝ่ายใดผรุสวาท หรอืเอ่ยคาํว่า "หบุปาก" ออกมาอย่างแน่นอน 
 
 

ที.มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั4งก่อน 

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 

 21.40น. สหรฐัฯ ถอ้ยแถลงประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล ์  
 

- - 

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

- - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.  
 

-0.2%** 1.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ(ามนัรายสปัดาห ์  
 

-1.2M -2.0M 

วนัพฤหสับดีที, 8 ต.ค. 01.0Tน. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes  
 

- - 

 08.UNน. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin  
 

54.5 54.0 

 JK.RTน. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั(งแรกรายสปัดาห ์  
 

820K 837K 

วนัศกุรที์, 9 ต.ค. JR.TTน. องักฤษ ประมาณการครั(งแรก GDP ไตรมาส R/MTMT  
 

4.6% 6.6% 

 MJ.TTน. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนส.ค.  
 

0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที,มีการประกาศออกมา 

*ที,มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที, 02 ตลุาคม ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


