
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,863 1,847 1,833 

1,898 1,910 1,921 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  2.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  เนื�องจากนักลงทุนบางส่วนกลับมามีความหวังเกี�ยวกับการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอีกครั �ง  หลงัจากวานนี �  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ “กลบัลํา”  หนัมาทวีตสนบัสนนุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  โดยเรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมตัิ
มาตรการต่างๆที�เขาจะลงนาม ซึ�งได้แก่ การแจกเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกนัคนละ 1,200 ดอลลาร์ รวมทั �งการอดัฉีดวงเงิน 2.5 หมื�นล้านดอลลาร์เพื�อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน และวงเงิน 
1.35 แสนล้านดอลลาร์สําหรับธุรกิจรายยอ่ย  สถานการณ์ดงักล่าวทําให้นกัลงทนุบางส่วนกลบัเข้าซื �อสินทรัพย์เสี�ยง  จนลดทอนความต้องการสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  ส่งผล
ให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงและหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นจากระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,872.58  ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การฟิ�นตวัของราคาทองคํายงัเป็นไปอยา่งจํากดั โดย
ขึ �นไปทําระดบัสงูสดุในระหว่างวนัเพียง 1,898 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนจะลดช่วงบวกลงเนื�องจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ยงัไมม่ากนกั  ทางด้านรายงานการประชมุเฟดประจําวันที� 15-
16 ก.ย. บง่ชี �ว่า กรรมการเฟดกงัวลเกี�ยวกบัความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม ่ พร้อมเตือนว่าตลาดแรงงานยงัคงอยูห่่างไกลจากคําว่า "ฟื�นตวัอยา่งเต็มที�" และมองมองว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจยงัไมแ่น่นอนเพิ�มขึ �น  แต่ข่าวนี �ไมไ่ด้ส่งผลต่อการเคลื�อนไหวของราคาทองคําอยา่งมีนยัสําคญั  ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �  ติดตามการ
เปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1898.00 1872.58 1878.18 1888.03 2.13 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1890.64 23.68 41.63 

MA 50 Days 1940.16 26.01 43.26 

MA 200 Days 1743.44 19.37 42.78 

RSI 9 Days 43.03 44.01 50.99 

RSI 14 Days 43.99 43.66 49.30 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,271.52 0.00 

ishare 17,466.66 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8371 -0.2890 -0.0680 

10 วนั 0.8717 -0.5554 0.7530 

20 วนั 0.9739 -0.3511 0.9135 

50 วนั 0.7441 0.3720 0.6042 

100 วนั 0.9557 0.6460 0.9280 

200 วนั 0.8541 -0.0965 0.8460 

 

 

08 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 แนะนําขายทํากําไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว
หากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 1,898-1,910 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
โดยอาจมีแรงขายออกมาเพิ,มขึ �น แล้วเข้าซื �อคืนเพื,อทาํกําไร
บริเวณแนวรับ 1,872-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หากหลุด
ชะลอการปิดสถานะขายไปที,แนวรับถัดไป 

 

ราคาทองคํายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของสปัดาห์นี � )หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักลา่วได้ จะมีแนวโน้ม
ขึ �นทดสอบ 1,898-1,910 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถปรับขึ �นได้ อาจเกิดแรงขายออกมาอีกครั �ง โดยแนวรับอยู่โซน 1,863 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของเดือนสิงหาคม) และแนวรับถดัไปที� 1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของเดือนกนัยายน) 



 

 

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า จากคําสั, งขายสินทรัพย์ปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (7 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ซึ�งเป็นสินทรัพย์ที�ปลอดภยัและหนัไปซื �อสินทรัพย์เสี�ยง ท่ามกลางความหวงัเกี�ยวกบั
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
ลดลง 0.05% แตะที�ระดับ 93.6374  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดับ 1.3267 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3297 
ดอลลาร์แคนาดา แตเ่มื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 106.03 เยน จากระดบั 105.55 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 
0.9172 ฟรังก์ จากระดบั 0.9166 ฟรังก์  ยโูรแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1765 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1752 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็ง
ค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.2910 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2900 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7140 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7116 
ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) เฟดกังวลสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าช้า เตือนตลาดแรงงานยังไม่ฟื�นตัวเต็มที,  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจําวันที� 15-16 ก.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดได้แสดงความกังวลเกี�ยวกับความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 
โดยเฉพาะมาตรการให้ความช่วยเหลือคนว่างงานซึ�งได้หมดอายุลงตั �งแต่วนัที� 31 ก.ค.ที�ผ่านมา โดยเฟดยํ �าว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อเยียวยา
ประชาชนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั �น ถือเป็นสิ�งจําเป็นต่อการพยุงเศรษฐกิจให้ฟื�นตวั  รายงานการประชุม
ซึ�งมีการเผยแพร่ในวนัพุธตามเวลาสหรัฐ ระบุว่า แม้ตลาดแรงงานสหรัฐเริ�มฟื�นตวัในช่วงหลายเดือนที�ผ่านมา แต่ภาพรวมของตลาดแรงงานยังคงอยู่
หา่งไกลจากคําวา่ "ฟื�นตวัอย่างเตม็ที�" เนื�องจากตวัเลขการจ้างงานที�เพิ�มขึ �นนั �น บางส่วนเป็นพนกังานที�ถูกเลย์ออฟชั�วคราวและได้รับการว่าจ้างให้กลบัมา
ทํางานใหม่  กรรมการส่วนใหญ่ของเฟดได้แสดงความกงัวลเกี�ยวกบัมาตรการให้ความช่วยเหลือคนว่างงานซึ�งได้หมดอายุลงตั �งแต่วนัที� 31 ก.ค.และยงัไม่
มีการต่ออายุจนถึงขณะนี � โดยมาตรการดงักล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) ซึ�งได้รับการอนมุตัิ
จากสภาคองเกรสสหรัฐในช่วงปลายเดือนมี.ค.ที�ผ่านมา  นอกจากนี � กรรมการเฟดยงัมองว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐมีความไม่แน่นอนเพิ�มขึ �น และ
ทศิทางเศรษฐกิจในวนัข้างหน้าจะขึ �นอยู่กบัวา่ภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถรับมือกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มากเพียงใด และยงัขึ �นอยู่
กบัประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสขุในการรับมือกบัไวรัสดงักล่าว 

• (+) "ทรัมป์"กลับลําลงนามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสั, งระงับเจรจาก่อนหน้านี �  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความอีกครั �งในวนันี � ระบุ
วา่ เขาจะลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายฉบบั ซึ�งจะเยียวยาประชาชนและบางภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 หลงัจากที�ก่อนหน้านี �เขาได้สั�งให้เจ้าหน้าที�ทําเนียบขาวระงบัการเจรจากบัพรรคเดโมแครตเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ จนกว่า
จะผ่านพ้นการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.  ทั �งนี � ปธน.ทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสให้การอนมุตัิมาตรการต่างๆที�เขาจะลงนาม ซึ�งได้แก่ การ
แจกเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกนัคนละ 1,200 ดอลลาร์ รวมทั �งการอดัฉีดวงเงิน 2.5 หมื�นล้านดอลลาร์เพื�อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน และวงเงิน 1.35 
แสนล้านดอลลาร์สําหรับธุรกิจรายย่อย  

• (-) ธนาคารกลางทั,วโลกขายทองคําสุทธิเดือนส.ค. หลังซื �อสุทธิยาวนาน 1 ปีครึ,ง  สภาทองคําโลก (WGC) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางทั�วโลกได้ขาย
ทองคําสทุธิในเดือนส.ค. หลงัจากที�ได้ซื �อสทุธิยาวนานถงึ 1 ปีครึ�ง ซึ�งได้ช่วยหนนุให้ราคาทองพุ่งขึ �นในช่วงที�ผ่านมา  WGC เปิดเผยว่า ธนาคารกลางต่างๆ
ได้ขายทองคําสุทธิจํานวน 12.3 ตนัในเดือนส.ค. และขณะนี �ธนาคารกลางทั�วโลกถือครองทองคําราว 35,000 ตนั มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์  ธนาคาร
กลางทั�วโลกซื �อทองคําจํานวน 656 ตนัในปี 2561 ซึ�งเป็นจํานวนสงูที�สดุในรอบ 50 ปี ส่วนปีที�แล้วซื �อจํานวน 650 ตนั 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 530.70 จุด ขานรับทรัมป์กลับลําหนุนแผนกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นเมื�อคืนนี � (7 ต.ค.) หลงัจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์หนักลับมาให้การสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ�งรวมถึงการอัดฉีดเงินเพื�อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน 
นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ�งบ่งชี �ถึงความสําคญัของการเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบใหม่  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,303.46 จดุ เพิ�มขึ �น 530.70 จดุ หรือ +1.91% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,419.45 จุด เพิ�มขึ �น 58.50 
จดุ หรือ +1.74% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,364.60 จดุ เพิ�มขึ �น 210.00 จดุ หรือ +1.88% 

 

                         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.  
 

-0.2%** 1.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

0.5M** -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 

 
 

 


