
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,863 1,847 1,833 

1,896 1,910 1,921 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 27.41  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ถึงแม้ในระหว่างวนัความหวงัว่าทําเนียบขาวจะสามารถบรรลขุ้อตกลงกับสภาคองเกรสเกี,ยวกับการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้กดดนัดอลลาร์ให้อ่อนคา่  จนเป็นปัจจยัหนนุทองคําให้ทะยานขึ �นทําระดบัสงูสดุครั �งใหม่ที, 1,921.14 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําไม่สามารถ
รักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไร  ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์ฟื�นตวัจากจดุตํ,าสดุ จงึเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกของราคาทองคําเพิ,มเตมิ  ก่อนที,ราคาทองคําจะ
ดิ,งลงอย่างหนกัในทนัทีที,ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความสั,งการให้คณะบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ “ยตุ”ิ การเจรจาเกี,ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไปจนถึง
หลงัวนัเลือกตั �ง  ซึ,งเป็นความเคลื,อนไหวที,สร้างความผิดหวงัให้กบันกัลงทนุอย่างมาก  เนื,องจากจะเพิ,มความเสี,ยงสําหรับการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐ  ข่าวดงักล่าวส่งผลให้สินทรัพย์
เสี,ยงร่วงลง  และกลบัเข้าซื �อดอลลาร์ในสกลุเงินปลอดภยัอีกครั �ง  จนเป็นปัจจยักดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงกว่า 50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  จากระดบัสงูสดุในระหว่างวนัสู่ระดบัตํ,าสดุในช่วง
เช้าวนันี �ในตลาดเอเชียบริเวณ 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองคําลดลง -4.08 ตนัสูร่ะดบั 1,271.52 ตนั  สําหรับวนันี �  ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐ  แตแ่นะนําตดิตามการเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes ประจําวนัที, 15-16 ก.ย. 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1921.14 1883.10 1912.20 1885.91 -27.41 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1888.11 23.58 41.63 

MA 50 Days 1941.32 25.99 43.28 

MA 200 Days 1741.71 19.34 42.91 

RSI 9 Days 40.40 38.48 51.00 

RSI 14 Days 42.34 40.23 49.29 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,271.52 -4.08 

ishare 17,466.66 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9609 -0.3915 0.2606 

10 วนั 0.9117 -0.6259 0.7746 

20 วนั 0.9743 -0.3818 0.9262 

50 วนั 0.7116 0.3699 0.5933 

100 วนั 0.9563 0.6513 0.9288 

200 วนั 0.8510 -0.1102 0.8422 

 

 

07 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาดีดตัวขึ �นแนะนําขาเพื�อลดพอร์ต

สถานะซื �อลง หากราคาขยับไม่ผ่านแนวต้าน 1,883-1,896 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ การเข้าซื �อคืนอาจทยอยบางส่วน

บริเวณแนวรับโซน 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคํายงัไมส่ามารถยืนเหนือ 1,883-1,896 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ สง่ผลให้แรงซื �อยงัคงถกูจํากัด สําหรับวนันี �ประเมินแนวต้าน
ระยะสั �นในโซน 1,896 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และแนวต้านสําคญั 1,910 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที,แนวรับประเมินในโซน 1,863 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ระดบัตํ,าสดุของเดือนสิงหาคม) และแนวรับถดัไปที, 1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ,าสดุของเดือนกนัยายน) 



 

 

• (+) "พาวเวล"วอนคองเกรสเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวเรียกร้องให้
สภาคองเกรสออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที,สหรัฐยังคงจําเป็นต้องมีการใช้มาตรการทางการเงินและการคลังเพื,อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื�นตวัขึ �น  
นายพาวเวลระบวุา่ แม้วา่ขณะนี �มีความคืบหน้าในการสร้างงาน และการบริโภค แตผู่้ กําหนดนโยบายยงัคงต้องเดนิหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป มิฉะนั �นจะ
ส่งผลให้การฟื�นตวัเป็นไปอย่างอ่อนแอ และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน  "ในทางตรงกนัข้าม จะมีความเสี,ยงน้อยมากจากการกระตุ้น
เศรษฐกิจมากเกินไป โดยหากเจ้าหน้าที,ดําเนินนโยบายมากกว่าที,จําเป็น สิ,งนี �ก็จะไม่สูญเปล่า โดยการฟื�นตวัจะแข็งแกร่งและรวดเร็วขึ �น หากมีการใช้
นโยบายการเงินและการคลงัควบคูก่นัเพื,อพยงุเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะวกิฤต" นายพาวเวลกล่าว 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานลดลงครั�งแรกรอบ 4 เดือนในส.ค.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการเปิดรับ
สมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบวา่ ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึ,งเป็นมาตรวดัอปุสงค์ในตลาดแรงงาน ปรับตวัลงเป็นครั �งแรก
ในรอบ 4 เดือน โดยลดลง 204,000 ตําแหน่ง สู่ระดบั 6.49 ล้านตําแหน่งในเดือนส.ค. 

• (+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าพุ่งสูงสุดรอบ 14 ปีในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขขาดดลุการค้าของสหรัฐพุ่งขึ �นมากกว่าคาดใน
เดือนส.ค. โดยเพิ,มขึ �น 5.9% สู่ระดบั 6.71 หมื,นล้านดอลลาร์ ซึ,งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนส.ค.2549 และสงูกวา่ที,นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที,ระดบั 6.61 
หมื,นล้านดอลลาร์ 

• (+) WHO ชี �ประเทศทั�วโลกอาจได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ช่วงปลายปีหน้า  องค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า ประเทศทั,วโลกอาจได้รับวคัซีน
ต้านโควิด-19 ในช่วงปลายปีหน้า ซึ,งล่าช้ากว่าที,มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าจะมีการแจกจ่ายวคัซีนในช่วงกลางปีหน้า  นายโซคอร์โร เอสคาแลนเต ผู้
ประสานงานประจําภมูิภาคแปซฟิิกตะวนัตกของ WHO กล่าววา่ ประเทศที,เข้าร่วมโครงการ COVAX ของ WHO ซึ,งเป็นโครงการกระจายวคัซีนต้านโควิด-
19 ให้แก่ประเทศสมาชิก จะยงัไม่สามารถได้รับวคัซีนดงักล่าวเป็นเวลาอีกกว่า 1 ปีจากในขณะนี � เมื,อพิจารณาจากความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนใน
ปัจจบุนั ส่งผลให้มีการเลื,อนเป้าหมายกําหนดเวลาสําหรับโครงการ COVAX ในการรับวคัซีนจํานวน 2 พนัล้านโดสออกไปเป็นปลายปีหน้า   

• (-) ทรัมป์สั� งระงับเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเดโมแครตจนถึงหลังวันเลือกตั �ง  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้สั,งการให้คณะ
บริหารของทําเนียบขาวระงบัการเจรจาเกี,ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กบัพรรคเดโมแครต ไปจนถึงหลงัวนัเลือกตั �งประธานาธิบดีใน
วนัที, 3 พ.ย.  "ผมได้สั,งการให้คณะบริหารของผมระงับการเจรจาไปจนถึงหลังวนัเลือกตั �ง ซึ,งเมื,อผมชนะการเลือกตั �ง เราก็จะผ่านร่างกฎหมายกระตุ้น
เศรษฐกิจครั �งสําคญั ซึ,งจะมุ่งเน้นไปที,การให้ความช่วยเหลือชาวอเมริกนัที,ทํางานหนกั และภาคธุรกิจขนาดเล็ก" ปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความในวนัองัคารตาม
เวลาสหรัฐ 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับแรงซื �อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังทรัมป์ระงับเจรจาแผนกระตุ้นศก.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื,อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อ
ขายที,ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื,อคืนนี � (6 ต.ค.) เนื,องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที,ปลอดภัย หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้สั,งการให้คณะบริหารของทําเนียบขาวระงับการเจรจาเกี,ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กับพรรคเดโมแครต ไป
จนถงึหลงัวนัเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที, 3 พ.ย.  ดชันีดอลลาร์ ซึ,งเป็นดชันีวดัความเคลื,อนไหวของดอลลาร์เมื,อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้า
เงิน เพิ,มขึ �น 0.18% แตะที,ระดบั 93.6840 เมื,อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื,อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที,ระดบั 0.9166 ฟรังก์ จากระดบั 0.9160 ฟรังก์ และแข็ง
คา่เมื,อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที,ระดบั 1.3297 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3268 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื,อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
ลงแตะที,ระดบั 105.55 เยน จากระดบั 105.72 เยน  ยโูรอ่อนคา่เมื,อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที,ระดบั 1.1752 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1774 ดอลลาร์ ขณะที,
เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที,ระดบั 1.2900 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2971 ดอลลาร์  

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 375.88 จุด หลังทรัมป์ระงับเจรจามาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ปิดร่วงลงเมื,อคืนนี � (6 ต.ค.) หลงัจากประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐ ได้สั,งการให้คณะบริหารของทําเนียบขาวระงบัการเจรจาเกี,ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กบัพรรคเดโมแครต 
ไปจนถงึหลงัวนัเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที, 3 พ.ย. ซึ,งข่าวดงักล่าวถือเป็นการดบัความหวงัของนกัลงทนุที,ต่างก็เชื,อมั,นว่า ทําเนียบขาวและพรรคเดโม
แครตจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื,อออกมาตรการดงักล่าวในเร็วๆนี �  ดชันีดาวโจนส์ปิดที, 27,772.76 จุด ลดลง 375.88 จุด หรือ -1.34% ขณะที,ดชันี 
Nasdaq ปิดที, 11,154.60 จดุ ลดลง 177.89 จดุ หรือ -1.57% ส่วนดชันี S&P500 ปิดที, 3,360.95 จดุ ลดลง 47.68 จดุ หรือ -1.40% 
 

 

                         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.  
 

-67.1B** -63.6B 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.49M** 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 

 
 

 


