
 

 

 

 

   

1,881  1,863  1,847 

 1,913  1,921  1,932 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �พุ่งขึ �นทาํระดบัสงูสุดบริเวณ 1,912.88 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ขานรบัความคืบหนา้เชิงบวก
เกี-ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐั  หลงั"ทรมัป์"กล่าวว่า มีแนวโนม้สงูที-ทาํเนียบขาวจะบรรลขุอ้ตกลงกับสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสเพื-อออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่  ขณะที-นายสตีเว่น มนูชิน รฐัมนตรีกระทรวงการคลังของสหรฐั และนางแนนซี- เปโลซี- ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ไดห้ารือผ่านทาง
โทรศพัทเ์ป็นเวลา 40 นาทีเมื-อวานนี� โดยทั�งสองฝ่ายพยายามหาจดุตกลงรว่มกัน ระหวา่งขอ้เสนอ 1.6 ลา้นลา้นดอลลาร ์ของฝ่ายทาํเนียบขาว กับขอ้เสนอ 2.2 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์ที-ทางพรรคเดโมแครต เสนอ  โดยหวังที-จะบรรลขุอ้ตกลงเพื-อใหผู้น้าํสหรฐัฯลงนามอนมุัติใชก้่อนถึงวนัเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯที-จะมีขึ �นในวนัที- 3 พ.ย.นี � 
ส่งผลใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ �น  อย่างไรก็ดี เมื-อราคาปรบัตวัขึ �น มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาบา้ง  เนื-องจากยงัมีปัจจยัลบจาก รายงานการประชมุธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) บง่ชี �วา่ อีซีบีกังวลเศรษฐกิจมากกวา่ที-คาดไวก้่อนหนา้นี � โดย เจา้หนา้ที-กาํหนดนโยบายกังวลวา่ รายการความเสี-ยงยาวเหยียด ตั�งแตย่โูรแข็งคา่และอตัราการติดเชื �อ
โควิด-19 ที-สูงขึ �น  นอกจากนี� ประเทศยุโรปหลายแห่ง ซึ-งรวมถึงออสเตรีย, เนเธอรแ์ลนด,์ โปรตเุกส, โรมาเนีย และสโลวีเนีย รายงานผูต้ิดเชื �อโควิด-19 รายใหม่สงูเป็น
ประวตัิการณเ์มื-อวานนี� ความวิตกดงักลา่วเป็นปัจจยักดดนัสกลุเงินยโูร ซึ-งเป็นปัจจยัสกดัชว่งบวกของราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาเริ-มมีการดีดตวั
กลบัทกุครั�งเมื-อราคาอ่อนตวัลงใกลร้ะดบัตํ-าสดุของวนัก่อนหนา้ แต่หากการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,910-1,913 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจเกิด
แรงขายซึ-งจะกดดนัใหร้าคาปรบัตวัลง โดยมีแนวรบัระยะสั�นที- 1,886-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์และแนวรบัถัดไปโซน 1,872-1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์( Low ของสปัดาหนี์ � 
และ Low เดือนสิงหาคม) แนะนาํกลยทุธก์ารลงทุน  หากราคาการดีดตวัขึ �นแนะนาํขายโซนใกล ้1,910-1,913 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,913 ดอลลารต์่อ
ออนซ)์ สาํหรบัการเขา้ซื �อคืนเพื-อทาํกาํไรรอดบูรเิวณ 1,886-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากหลดุแนวรบัดงักลา่วแนะนาํใหช้ะลอการเขา้ซื �อไปยงับริเวณแนวรบัโซน 1,872-
1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                      เสี� ย งข าย ห าก ร าค าไม่ผ่ าน แ น วต้าน  1,910-

1,913 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์หากร ับความเสี�ยงได้น้อยเข ้าซ ื,อคืน
เพ ื�อ ท ําก ําไร บ ร ิ เวณ แ น วร ับ  1,886-1,881 ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์   
แตห่ากหลุดชะลอการเข ้าซ ื,อคืนไปที�แนวร ับถัดไป 
 

09 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

09/10/2563  11.46  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,893.40 1,909.60 16.20  0.86% 

Spot Silver ($) 23.82 24.22 0.40  1.67% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.12 -0.05  -0.16% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,150 250  0.90% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.34 43.14 -0.20  -0.46% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.25 40.99 -0.26  -0.63% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1758 1.1775 0.0016  0.14% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารร์ ่วง,หยวนทะยานขณะนักลงท ุนคาด"ไบเดน"ชนะเลือกตั,งปธน.สหร ัฐ  ดอลลารป์รบัลงสู่การร่วงลงรายสปัดาหเ์ล็กนอ้ยใน

วนันี � ขณะที-หยวนพุ่งแตะระดบัสงูสดุรอบ 17 เดือน ขณะที-นกัลงทนุคาดว่า นายโจ ไบเดนจะชนะการเลือกตั�งประธานาธิบดีและคาดถึงการใช้

จ่ายกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัมากขึ �น การดีดตวัขึ �นของหยวน เมื-อตลาดจีนเปิดทาํการอีกครั�งหลงัวนัหยดุยาว ส่วนหนึ-งเป็นการปรบัตวัตามใหท้นั

นบัตั�งแต่ที-หยวนออฟชอรป์รบัขึ �น เมื-อเทียบกบัดอลลารที์-อ่อนลงระหว่างสปัดาห ์ แต่ขณะที-หยวนขยายแรงบวกมากกว่า 1% ซึ-งเป็นการดีดตวั

ขึ �นรายวันสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี เทรดเดอรก์ล่าวว่า นั-นเป็นหนึ-งในสิ-งบ่งชี �ที-ชัดเจนที-สุดว่า คะแนนนาํของนายไบเดนในการสาํรวจผลักดัน

คาดการณเ์กี-ยวกบัความสมัพนัธจี์น-สหรฐัที-มีเสถียรภาพมากขึ �น 

 (-)  อ ียูช ี ,วัคซนีโควิด-19 อาจยังไม่พร ้อมสาํหร ับยุโรปภายในสิ,นปี นายกยุโด ราซ ีผูอ้าํนวยการสาํนกังานการแพทยย์โุรประบวุ่า ดเูหมือนว่า 

"อาจจะยังไม่มี" วัคซีนโควิด-19 สาํหรบัยุโรปภายในสิ �นปีนี � แมแ้ต่ในขณะที-หน่วยงานดังกล่าวเร่งพิจารณาวัคซีนโควิด-19 ที-มีแนวโนม้ว่าจะ

ประสบความสาํเร็จที-สดุ 2 ชนิด เขากล่าวเมื-อวานนี�ว่า "ในทางเทคนิคแลว้ แน่นอนว่าเป็นไปได ้แต่ในทางปฏิบติั นั-นยากมาก อาจเป็นไปไม่ได้

อย่างยิ-ง" 

 (-) ยุโรปมียอดผู้ต ิดเช ื ,อ โควิด-19 รายวันสูงเป็นประวัติการณ์  ประเทศยุโรปหลายแห่ง ซึ-งรวมถึงออสเตรีย, เนเธอรแ์ลนด,์ โปรตุเกส, 

โรมาเนีย และสโลวีเนีย รายงานผูติ้ดเชื �อโควิด-19 รายใหม่สงูเป็นประวติัการณเ์มื-อวานนี� ทางการทอ้งถิ-นถกูกดดนัใหเ้ร่งจาํกดักิจกรรมในช่วง

กลางคืน ขณะที-นกัการเมืองกงัวลว่า มาตรการในวงกวา้งมากขึ �นอาจนาํไปสู่ภาวะกิจกรรมเศรษฐกิจทรุดตวัอีกครั�ง 

 (-)  ฝร ั�งเศส ยกระดับเตือนภัยโควิด 4 เมืองใหญ่ หลังยอดติดเช ื�อทะลุ 7 แสนราย  สาํนกัข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า รฐับาลฝรั-งเศสได้

ประกาศใชม้าตรการเตือนภยัการระบาดของไวรสัโควิด-19 ขั�นสงูสดุใน 4 เมืองสาํคญั อย่าง ลียง , ลีลล ์, แซงต ์เอเตียน และ เกรโนเบิ �ล หลงัพบ

ผูติ้ดเชื �อไวรสัโควิด-19 รายใหม่มากกว่า 18,000 ราย ต่อเนื-องเป็นวนัที- 2 ติดต่อกนั นายโอลิวิเยร ์เวราน รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณะสขุฝรั-งเศส 

กล่าวว่า การยกระดบัการเตือนทั�ง 4 เมืองในครั�งนี � จะทาํใหบ้ารท์ั�งหมดตอ้งปิดเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห ์นอกจากนี�ยงัไดเ้ตรียมยกระดบัในอีก

สองเมืองอย่าง ตูลูส และ มงตเ์ปลลิเยร ์ซึ-งมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน โดยนายเวราน ยอมรบัว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

ฝรั-งเศสยงัทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื-องและสิ-งที-น่าเป็นห่วงที-สดุคือสถานพยาบาลอาจไม่เพียงพอต่อการรกัษา หลงัจาํนวนผูป่้วยโควิด-19 ใน

หอ้ง ICU ของโรงพยายาลทั-วประเทศฝรั-งเศสไดเ้พิ-มขึ �นมากถงึ 40% ในสปัดาหนี์ � ทั�งนี � ยอดผูติ้ดเชื �อไวรสัโควิด-19 ในฝรั-งเศสล่าสดุไดเ้พิ-มขึ �นเป็น 

711,704 ราย ขณะที-ยอดผูเ้สียชีวิตอยู่ที- 32,539 ราย 

 (-) รายงานประชุมชี ,อ ีซ ีบ ีก ังวลเศรษฐกิจมากกว่าท ี�คาดไว้ก ่อนหน้านี, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจกังวลเกี-ยวกับเศรษฐกิจที-ไดร้บั

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่าที-นกัวิเคราะหค์าดการณก่์อนหนา้นี � โดยอิงตามรายงานการประชมุนโยบายเดือนก.ย.ที-เผยแพร่

เมื-อวานนี� ซึ-งบ่งชี �ว่า ECB อาจออกมาตรการกระตุน้เพิ-มเติมในภายหลังของปีนี � เจา้หนา้ที-กาํหนดนโยบายกังวลว่า รายการความเสี-ยงยาว

เหยียด ตั�งแต่ยโูรแข็งค่าและอตัราการติดเชื �อโควิด-19 ที-สงูขึ �น ไปจนถงึการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐั ลว้นแลว้แต่ถ่วงการเติบโตของเศรษฐกิจ

และดัชนีราคาผูบ้ริโภค โดยพวกเขาสนับสนนุ "การดาํเนินการอย่างเสรี" เพื-อต่อสูก้บัความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ นั-นแตกต่างอย่างสิ �นเชิงกับ

ทศันะค่อนขา้งดีจากนางครสิติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยโุรปหลงัการประชมุกาํหนดนโยบายเดือนที-ผ่านมา ซึ-งเธอปรบัเพิ-มคาดการณ์

เศรษฐกิจบางส่วนและมองขา้มความกงัวลเกี-ยวกบัการแข็งค่าของเงินยโูร 

 
  ท ี�มา: 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   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   54.8** 54.0 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   840K** 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 ้

 
 

 

 

 


