
  

                           : ราคาพยายามทดสอบแนวต้านโซน 1,898-1,910 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถขึ $นไปยืนได้ น่าจะมีแรงขาย
ทํากําไรระยะสั $นกลับเข้ามา โดยมีแนวโน้มเกิดแรงขายกดดันทําให้
ราคาปรับตัวลง โดยประเมินแนวรับโซน  1,872-1,863 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 
 

08 ตุลาคม 2563 

สรุป นักลงทุนประเมินว่า การดีเบต การประชนัวิสยัทศัน์ ระหว่างนายไมค์ เพนซ์ ผู้สมคัรชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรครีพบัลิกนั และนางคามาลา 
แฮร์ริส คูชิ่งจากพรรคเดโมแครต จะไม่ได้ทําให้ผู้ลงคะแนนเสียงเปลี+ยนใจ  ราคาทองคําจึงเคลื+อนไหวในกรอบในทิศทางที+ปรับตวัขึ /นเล็กน้อย หลงัจากผลโพลชี /
วา่ ผู้ รับชมการดีเบต มองวา่ นางแฮร์ริส อภิปรายได้ดีกว่า นายเพนซ์ อย่างไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์ พยายาม หวนคืนสู่การหาเสียง หลงัจากเขาตกเป็นรอง นายโจ 
ไบเดน ผู้ ท้าชิงเก้าอี /ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแดรต ผ่านทางการให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ Fox Business Network ซึ+งจะแพร่ภาพในวนันี / หลงั
เวลา 19.00 น.ตามเวลาไทย โดยจะเป็นการปรากฏตวัในการสมัภาษณ์ทางสถานีโทรทศัน์เป็นครั /งแรกนบัตั /งแต่ได้รับการเปิดเผยในวนัศกุร์ที+ผ่านมาว่า เขาติด
เชื /อโควดิ-19 เบื /องต้นแนะนํากลยทุธ์การลงทนุในช่วงนี /ยงัคงเน้นการลงทนุระยะสั /น โดยบริเวณ 1,898-1,910 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นแนวต้าน  หากราคาทองคํา
ไม่สามารถยืนเหนือโซนดงักล่าวได้มีโอกาสที+ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,872-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

8/10/2563 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,887.00 1,891.51 4.51  0.24% 

Spot Silver ($) 23.80 23.99 0.19  0.79% 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.18 -0.02  -0.05% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.99 42.45 0.46  1.10% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.02 40.32 0.30  0.75% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1764 1.1765 0.0001  0.01% 

ที6มา : Bisnews 

ที6มา : Bisnews 
 

 1,863  1,847  1,833 

  1,898  1,910  1,921 

 

  



 

 

• (+) ที6ปรึกษาทาํเนียบขาวเตือนจนีอย่าคิดโจมตีไต้หวัน  นายโรเบร์ิต โอไบรอนั ที+ปรึกษาด้านความมั+นคงแห่งชาติของสหรัฐ ออกโรงเตือนจีนอย่า
พยายามยดึไต้หวนัคืนด้วยการใช้กําลงั ชี /ไม่ใช่เรื+องง่าย พร้อมทั /งยํ /าว่ามีวิธีการมากมายที+สหรัฐจะใช้เพื+อตอบโต้ภายใต้นโยบาย "ความคลมุเครือทาง
ยทุธศาสตร์"  นายโอไบรอนักล่าวว่า จีนสร้างกองเรือขนาดใหญ่มากแบบที+เราอาจไม่เคยเห็นนบัตั /งแต่สมยัที+เยอรมนีพยายามจะสู้ รบกบักองทพัเรือ
ขององักฤษก่อนสงครามโลกครั /งที+ 1   "พวกเขาต้องการผลกัดนัเราออกจากภมิูภาคแปซฟิิกตะวนัตก เพื+อเปิดทางให้ตนเองยกพลขึ /นบกบนชายฝั+งของ
ไต้หวนั" ที+ปรึกษาความมั+นคงกล่าว  อย่างไรก็ตาม นายโอไบรอนักล่าวเสริมว่า "การยกพลขึ /นบกนั /นป็นเรื+องที+ยากมาก" เมื+อพิจารณาจากระยะทาง
ระหว่างจีนและไต้หวนั รวมถึงลกัษณะทางภมิูศาสตร์ของไต้หวนั  เมื+อถกูถามว่าสหรัฐจะดําเนินการอย่างไร หากจีนพยายามผนวกรวมไต้หวนั นาย
โอไบรอนัตอบว่า "มนัไม่ใช่เรื+องง่าย อีกทั /งยงัมีวิธีการคลมุเครือมากมายเกี+ยวกบัสิ+งที+สหรัฐจะทําเพื+อตอบโต้การโจมตีไต้หวนัของจีน"  ทั /งนี / นายโอไบร
อนัได้อ้างถงึนโยบาย "ความคลมุเครือทางยทุธศาสตร์" (strategic ambiguity) ของสหรัฐที+มีมายาวนาน นโยบายดงักล่าวไม่แสดงเจตนารมณ์ปกป้อง
ไต้หวนัอย่างโจ่งแจ้ง โดยสหรัฐอาจให้ความช่วยเหลือแก่ไต้หวนัด้วยวิธีการต่างๆ เพื+อให้ไต้หวนัปกป้องตนเอง แต่กฎหมายไม่ได้ระบชุดัเจนว่าสหรัฐจะ
ใช้วิธีการแทรกแซงทางทหารเพื+อปกป้องไต้หวนัหรือไม่ หากจีนโจมตีไต้หวนั 

• (+) อังกฤษคาดมีโอกาส 66% ในการบรรลุข้อตกลงการค้าเบร็กซิท  เมื+อวานนี /องักฤษระบวุ่า มีโอกาส 66% ที+จะบรรลขุ้อตกลงการค้าเบร็กซิท 
แต่พยายามจะใช้กําหนดเส้นตายวนัที+ 15 ต.ค.ของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษในการเร่งเจ้าหน้าที+เจรจาของสหภาพยโุรป (EU) ในการ
ทําข้อตกลง  ทั /ง 2 ฝ่ายระบวุ่า พวกเขามีความคืบหน้าในการทําข้อตกลงที+จะกํากบัดแูลการค้า 9 แสนล้านดอลลาร์หลงัวนัที+ 31 ธ.ค. เมื+อการจดัการ
ช่วงเปลี+ยนผ่านในปัจจบุนัสิ /นสุดลง แม้ยังมีประเด็นติดขดัในด้านการประมง, การแข่งขนัที+เป็นธรรม และการกํากบัดแูล  เมื+อนายไมเคิล โกฟ 
เจ้าหน้าที+ด้านเบร็กซทิของนายกฯจอห์นสนัได้รับคําถามจากสมาชิกสภาพรรคอนรัุกษ์นิยมว่า ความเป็นไปได้ของการมีข้อตกลงยงัอยู่ที+ 66% หรือไม่ 
เขาตอบว่า "ผมคิดว่าประมาณนั /น" 

• (+) ดอลลาร์,เยนปรับลงขณะความหวังแผนกระตุ้นสหรัฐหนุนความเชื6อมั6น  ดอลลาร์และเยนอ่อนแอในวนันี / หลงัจากที+การฟื/นความหวงัการใช้
จ่ายของสหรัฐบางส่วนทําให้ความเชื+อมั+นของนกัลงทุนดีขึ /น ขณะที+แนวโน้มอัตราดอกเบี /ยติดลบถ่วงดอลลาร์นิวซีแลนด์  ดูเหมือนว่าปธน.โดนลัด์ 
ทรัมป์และนางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เปิดกว้างต่อการออกแผนกระตุ้นสําหรับอตุสาหกรรมสายการบิน แม้ว่าปธน.ทรัมป์ระงบั
การเจรจาแผนขนาดใหญ่กว่ากบัพรรคเดโมแครตค  นอกจากนี / นกัลงทนุยงัคาดว่าถ้านายโจ ไบเดน ได้รับเลือก คณะบริหารของเขาจะใช้จ่ายเงินอย่าง
รวดเร็วเพื+อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ทัศนะดังกล่าวเป็นแรงหนุนตลาดหุ้นและถ่วงเยนสู่ระดบัตํ+าสุดรอบ 3 สัปดาห์ ที+ 106.11 เยนต่อ
ดอลลาร์ ดอลลาร์ประสบความลําบากในการฟื/นตวัจากการร่วงลงเมื+อเทียบกบัสกลุเงินหลกัอื+นๆ ไม่รวมดอลลาร์นิวซีแลนด์  ยโูรปรับขึ /นมาที+ 1.1770 
ดอลลาร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียรักษาแรงบวกของเมื+อวานนี /  "บางทีตลาดคลายความวิตกลงเล็กน้อยเกี+ยวกบัมาตรการกระตุ้นการคลงั" นกัวิเคราะห์
กล่าว  "เราอาจจะไม่มีแผนกระตุ้นการคลงัก่อนการเลือกตั /ง แต่ถ้าผลการสํารวจถกูต้อง และพรรคเดโมแครตกวาดชยัชนะ เราอาจจะมีแผนกระตุ้นการ
คลงัปลายปีนี /หรือต้นปีหน้า"  ในขณะที+ไม่มีข่าวใหม่เกี+ยวกบัแผนกระตุ้น และตลาดจีนยังคงปิดทําการ ปริมาณการซื /อขายเบาบางลงและมีความ
เคลื+อนไหวเพียงเล็กน้อยในตลาดเอเชีย 

• (+) โพลล์ชี $ผู้ลงคะแนนเสียง 65% เชื6อเศรษฐกิจสหรัฐจะใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการฟื$นตัว  ผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่เชื+อว่า สหรัฐจะฟื/น
ตวัอย่างรวดเร็วจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที+เกิดจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 โดยผู้ลงคะแนนเสียงประมาณ 65% คาดว่า เศรษฐกิจ
สหรัฐจะใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการฟื/นตวั  การสํารวจครั /งใหม่ของ doxo ซึ+งเป็นผู้ ให้บริการการชําระเงินออนไลน์ที+สํารวจผู้ลงคะแนนเสียงในสหรัฐ 
1,500 คนเมื+อสปัดาห์ที+แล้วระบวุ่า ขณะที+ชาวอเมริกนัคาดว่าจะต้องใช้เวลาสกัระยะสําหรับเศรษฐกิจทั /งหมดในการฟื/นตวั แต่พวกเขามีทศันะแง่บวก
มากขึ /นเกี+ยวกบัความมั+งคั+งส่วนบคุคล  ผู้ลงคะแนนเสียงมากกว่าครึ+งหนึ+งกล่าวว่า จะใช้เวลา 7 เดือนหรือมากกว่านั /นสําหรับครัวเรือนของพวกเขาใน
การฟื/นตวักลบัจากผลกระทบทางการเงินใดๆของโรคระบาด อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 คาดว่า จะใช้เวลามากกว่านั /น หรือมากกว่า 1 ปี 

ที6มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

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.  
 

-0.2%** 1.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ /ามนัรายสปัดาห์  
 

0.5M** -2.0M 

วนัพฤหสับดีที+ 8 ต.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes  
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั /งแรกรายสปัดาห์  
 

820K 837K 

วนัศกุร์ที+ 9 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั /งแรก GDP ไตรมาส 3/2020  
 

4.6% 6.6% 

 
08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin  

 

54.5 54.0 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนส.ค.  
 

0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที+มีการประกาศออกมา 

*ที+มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที+ 02 ตลุาคม ซึ+งอาจมีการเปลี+ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


