
 

 

 

 

   

1,863  1,847  1,833 

 1,898  1,910  1,921 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบแคบ  ทรงตวัเหนือ 1,880 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ระยะสั"นราคาทองคาํฟื"นตวัขึ "นจาก Low สปัดาหนี์ "บรเิวณ 1,872 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
หลงัจาก Dollar Index ลดชว่งบวกลงบา้ง จากความเคลื:อนไหวของปธน.ทรมัป์ ที:ไดก้ลบัมาใหก้ารสนับสนนุมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ หลงัจากประกาศยตุิการเจรจาไป
ก่อนหนา้นี " โดย"ทรมัป์"กล่าวว่า เขาตอ้งการใหส้ภาคองเกรสอนมุตัิมาตรการต่างๆที:เขาตอ้งการลงนาม ซึ:งประกอบดว้ยการมอบเงินช่วยเหลือชาวอเมริกันคนละ 1,200 
ดอลลาร ์รวมการมอบเงินชว่ยเหลือธุรกิจการบินในวงเงิน 2.5 หมื:นลา้นดอลลาร ์และเงินช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยในวงเงิน 1.35 แสนลา้นดอลลาร ์ขณะที:ตลาดหุน้ตอบรบั
เชิงบวก ส่งผลใหมี้แรงขายดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยั จึงช่วยพยงุราคาทองคาํไว ้ ส่วนทางดา้นอาการของปธน.ทรมัป์นั"น  นายฌอน คอนลีย ์แพทยป์ระจาํตัว
ของทรมัป์ เผยว่าประธานาธิบดีไม่ไดแ้สดงอาการป่วยของโควิด-19 เป็นเวลากว่า 24 ชั:วโมง และไม่มีไขม้านานกว่า 4 วนั รวมถึงไม่ตอ้งใหอ้อกซิเจนช่วย อย่างไรก็ดี  ผู้
สนับสนุนทรมัป์มองว่าทรมัป์แสดงภาวะผูน้าํที:เข้มแข็งนับตั"งแต่ออกจากโรงพยาบาลเมื:อวันจันทรท์ี:ผ่านมา (5 ต.ค.) ส่วนฝ่ายตรงขา้มทรมัป์มองว่าประธานาธิบดีมี
พฤติกรรมที:เอาแน่เอานอนไม่ไดม้ากขึ "นเรื:อยๆ  จึงแนะนาํติดตามข่าวสารการเมืองสหรฐัต่อไปก่อนที:จะถึงกาํหนดเลือกตั"งในวนัที: 3 พ.ย.นี "  ซึ:งข่าวต่างๆที:เขา้มากระทบ 
อาจสง่ผลตอ่ความเคลื:อนไหวของราคาทองคาํได ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํยงัคงพยายามยืนเหนือ 1,872 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัตํ:าสดุของสปัดาห์
นี " ) หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักลา่วได ้จะมีแนวโนม้ขึ "นทดสอบ 1,898-1,910 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่ถา้ไมส่ามารถปรบัขึ "นได ้อาจเกิดแรงขายออกมาอีกครั"ง โดยแนว
รบัอยูโ่ซน 1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัตํ:าสดุของเดือนสิงหาคม) และแนวรบัถัดไปที: 1,847 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัตํ:าสดุของเดือนกนัยายน) แนะนาํกลยทุธ ์แบง่ขาย
หากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที: 1,898-1,910 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการขายหากราคาผ่าน 1,910 ดอลลารต์อ่ออนซ)์  แลว้เขา้ซื "อคืนเพื:อทาํกาํไรหากการออ่นตวัลง
สามารถยืนเหนือโซน 1,872-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้
 

                         แนะนําขายท ําก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัวหาก
ราคาไม่ผ่าน แน วต้าน  1,898-1,910 ดอลลาร ต์ ่อ ออน ซ  ์โดยอาจมี
แรงขายออกมาเพ ิ1มข ึ�น  แล้วเข ้าซ ื�อคืน เพ ื1อท ํากาํไรบร ิเวณแนวร ับ 
1,872-1,863 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ หากหลุดชะลอการเข ้าซ ื�อไปท ี1แนว
ร ับถดัไป 

 

08 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

08/10/2563  11.45  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,887.00 1,885.10 -1.90  -0.10% 

Spot Silver ($) 23.80 23.77 -0.03  -0.12% 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.21 0.01  0.05% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,950 27,900 -50  -0.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.99 42.04 0.05  0.12% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.02 39.90 -0.12  -0.30% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1764 1.1768 0.0004  0.04% 

ที1มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  "ทร ัมป์" ยันพร ้อมลงนามมาตรการกระตุ้นศก. เผยอาการติดเช ื �อโควิดดีข ึ �น  สาํนกัข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ ของสหรฐัฯ เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอรส์่วนตัวว่า เขาพรอ้มที:จะลงนามในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจหลายฉบบัในเร็วๆนี " เพื:อช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ และประชาชนสหรฐัฯที:ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ผูน้าํสหรฐัฯ กล่าวว่า เขาตอ้งการใหส้ภาคองเกรสอนุมัติ
มาตรการต่างๆที:เขาตอ้งการลงนาม ซึ:งประกอบดว้ยการมอบเงินช่วยเหลือชาวอเมริกนัคนละ 1,200 ดอลลาร ์รวมการมอบเงินช่วยเหลือธุรกิจ
การบินในวงเงิน 2.5 หมื:นลา้นดอลลาร ์และเงินช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยในวงเงิน 1.35 แสนลา้นดอลลาร ์ ผูส้ื:อข่าวรายงานว่า ก่อนหนา้นี "ผูน้าํ
สหรฐัฯไดส้ั:งใหฝ่้ายบริหารของทาํเนียบขาวระงับการเจรจาขอ้ตกลงในการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่กบัตัวแทนสภาคองเกรสจากพรรคเดโม
แครต ออกไปจนกว่าการเลือกตั"งประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในวนัที: 3 พ.ย.นี " จะเสรจ็สิ "นลง ล่าสดุ ผูน้าํสหรฐัฯไดเ้ปิดเผยถงึอาการติดเชื "อโควิด-19 ว่า 
ขณะนี"เขามีอาการดีขึ "นมาก ซึ:งตอ้งขอขอบคณุบคุลากรทางการแพทยท์กุคนที::ร่วมกนัต่อสูก้บัการระบาดในครั"งนี " ซึ:งยาที:ใชใ้นการรกัษาเขาแม้
จะอยู่ในขั"นทดลอง แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก และตอ้งการใหป้ระชาชนทุกคนไดร้บัยารกัษานี"โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ขณะที:ทีมแพทยที์:ใหก้าร
รกัษา กล่าวว่า ผลการตรวจร่างกายล่าสดุของผูน้าํสหรฐัฯไม่มีอาการของการติดเชื "อไวรสั นอกจากนี"ยงัตรวจพบแอนติบอดี"ในกระแสเลือด ซึ:ง
คาดว่าจะเป็นผลจากยาที:ใชร้กัษาที:จะสรา้งแอนดิบอดี"มาต่อสูก้บัเชื "อไวรสัโควิด-19 

 (+)  ธนาคารโลกชี�โควิด-19 อาจทาํใหป้ชช. 150 ล้านคนยากจนอย่างหนัก เมื:อวานนี"ธนาคารโลกระบวุ่า การระบาดของโควิด-19 อาจทาํ
ใหป้ระชาชนมากถงึ 150 ลา้นคนประสบภาวะยากจนอย่างหนกัภายในสิ "นปี 2021 โดยจะทาํใหค้วามคืบหนา้ในการลดความยากจนมากกว่า 3 
ปีหมดสิ "นไป  ธนาคารโลกระบวุ่า ประชาชน 88 - 115 ลา้นคนจะเขา้สู่ภาวะยากจนอย่างยิ:ง ซึ:งหมายความถงึการครองชีพดว้ยเงินนอ้ยกว่า 1.90 
ดอลลารต่์อวนัในปี 2020 และตวัเลขอาจเพิ:มสู่ 111 -150 ลา้นคนภายในสิ "นปี 2021 นั:นจะหมายความว่า ประชากรโลก 9.1 - 9.4% จะมีชีวิตอยู่
ภายใตค้วามยากจนอย่างหนกัในปีนี " ซึ:งใกลเ้คียงกบั 9.2% ในปี 2017 และเป็นการเพิ:มขึ "นครั"งแรกของเปอรเ์ซน็ตค์วามยากจนอย่างหนกัในรอบ
ราว 20 ปี 

 (+/-) ทร ัมป์กลับมาทาํงานแล้ว ระบุอยากให ้ปชช.ร ักษาแบบเดียวกัน ย ํ�าจีนต้องชดใช้ เพียงไม่ถึง 1 สปัดาหห์ลงัตรวจพบเชื "อโควิด-19 
และรกัษาตวัในโรงพยาบาล 72 ชั:วโมง ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ กลบัเขา้ทาํงานในหอ้งทาํงานรูปไข่ ทาํเนียบขาว เมื:อวานนี" (7 ตลุาคม) โดย
ในวิดีโอที:เขาสื:อสารกบัประชาชนระบวุ่าเขารูส้ึกดีเยี:ยมในเวลานี" และคิดว่านี:เป็นพรจากพระเจา้ รวมถึงตอ้งการใหป้ระชาชนทกุคนเขา้ถึงการ
รกัษาแบบเดียวกบัที:เขาไดร้บั ฌอน คอนลีย ์แพทยป์ระจาํตวัของทรมัป์ เผยว่าประธานาธิบดีไม่ไดแ้สดงอาการป่วยของโควิด-19 เป็นเวลากว่า 
24 ชั:วโมง และไม่มีไขม้านานกว่า 4 วนั รวมถงึไม่ตอ้งใหอ้อกซเิจนช่วยตั"งแต่เขา้โรงพยาบาลเมื:อวนัศกุรที์:แลว้ (2 ตลุาคม) นอกจากนี"ผูน้าํสหรฐัฯ 
ยงักล่าวโจมตีจีนอีกครั"ง โดยบอกชาวอเมรกินัว่านี:ไม่ใช่ความผิดของประชาชนที:เกิดเหตกุารณนี์"ขึ "น แต่เป็นความผิดของจีน และจีนจะตอ้งชดใช ้ 

 (+/-)  จบดีเบตรองปธน.สหร ัฐ แฮรร์ ิส-เพนซผ์ลัดกันเช ือดประเด็นโควิด-สงครามการค้า การประชนัวิสยัทศันห์รือดีเบตระหว่างนายไมค ์
เพนซ ์ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรครพีบัลิกนั และนางคามาลา แฮรร์สิ คู่ชิงจากพรรคเดโมแครต ไดจ้บลงแลว้ในช่วงเชา้วนันี "
ตามเวลาไทย โดยการดีเบตครั"งนี "ประกอบดว้ยหลายประเด็นซึ:งรวมถงึ การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19, สงครามการคา้, ปัญหาโลกรอ้น และ
การแต่งตั"งผูพิ้พากษาศาลฏีกา โดยมีนางซซูาน เพจ หวัหนา้สาํนกังานวอชิงตนัของหนงัสือพิมพย์เูอสเอทเูดย ์ทาํหนา้ที:ผูด้าํเนินรายการ 

 (+/-) ห ุ้นฟิวเจอรส์หร ัฐปร ับข ึ �นเล็กน้อยหลังดีเบตรองปธน. นายไมค ์เพนซ ์รองประธานาธิบดีสหรฐัสงักดัพรรครีพบัลิกนัและนางคามาลา 
แฮรร์ิส ผูท้า้ชิงตาํแหน่งรองประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครต โตว้าทีก่อนการเลือกตั"งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที: 3 พ.ย.  ดชันี S&P 500 
ฟิวเจอรป์รบัขึ "น 0.3% หลงัการโตว้าทีสิ "นสดุลง เพิ:มเติมต่อการดีดตวั 0.16% ในช่วงแรก ผลสาํรวจความนิยมของสาธารณชนและตลาดเดิมพนั
แสดงว่า การสนับสนนุเพิ:มมากขึ "นสาํหรบันายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครต หลงัประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ของสหรฐัระบุในสปัดาหที์:ผ่านมาว่า เขาติดเชื "อโควิด-19  นายเคนนี หงอ นกักลยทุธข์อง Everbright Sun Hung Kai ในฮ่องกงกล่าวว่า 
"ในทศันะของผม นกัลงทนุใหค้วามสนใจต่อการโตว้าทีรอบ 2 ของการเลือกตั"งประธานาธิบดีสหรฐั ในขณะเดียวกนั 

  ท ี1มา: 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.   -0.2%** 1.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ"ามนัรายสปัดาห ์   0.5M** -2.0M 

วนัพฤหสับดีที: 8 ต.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 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 ้

 
 

 


