
  

                            ราคาทองคําพยายามขึ �นไปทดสอบแนวต้านโซน 1,921 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ"งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี � หากราคาสามารถขึ �นไป
ยืนได้ น่าจะมีแรงซื �อเก็งกําไรกลับเข้ามาอีกครั�ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่าน
แนวต้านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั�งและอาจทําให้
ราคาปรับตัวลงไปอีก โดยประเมินแนวรับที" 1,893-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

09 ตุลาคม 2563 

สรุป ทีมแพทย์นั �นคาดว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะสามารถกลับไปปฏิบัติภารกิจสาธารณะได้อย่างปลอดภัยในวันเสาร์ที' 10 ต.ค. นี � เป็นต้นไป 
ปธน.ทรัมป์ ได้แสดงความต้องการที'จะกลบัไปหาเสียง อย่างใจจดใจจ่อ ขณะที'เหลือเวลาอีกไม่กี'สปัดาห์ก่อนจะถึงวนัเลือกตั �งในวนัที' 3 พ.ย. นี � ส่งผลให้ความ
ต้องการสินทรัพย์เสี'ยงเพิ'มขึ �น จนกดดนัดอลลาร์ให้มีแนวโน้มร่วงลงรายสปัดาห์ติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ที' 2 ในวนันี � นอกจากนี � การดีดตวัขึ �นของสกุลเงินหยวนที'
พุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 17 เดือน และมีแนวโน้มปรับตวัได้ดีที'สุดในรายวนันบัตั �งแต่ปี 2005 ได้สร้างแรงกดดนัต่อดอลลาร์เพิ'มเติม ซึ'งหยวนแข็งค่าขึ �นหลัง

วนัหยดุยาวในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวนัชาต ิ(Golden Week) และตอบรับข้อมลู การท่องเที'ยวภายในประเทศ และสญัญาณการฟื�นตวัที'ขึ �นของกิจกรรมภาค
บริการ ปัจจัยดงักล่าว สร้างแรงซื �อดนัให้ราคาทองคําปรับตวัเพิ'มสูงขึ �น ทั �งนี � การดีดตวัขึ �นของราคาทองคําในช่วงที'ผ่านมามีแรงซื �อเพิ'มขึ �น แนะนําเสี'ยงเปิด
สถานะซื �อเพื'อลงทนุระยะสั �นเมื'อราคาย่อลงมาใกล้ 1,893-1,881 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหากราคาดีดขึ �นเข้าใกล้ 1,921-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจปิดสถานะ
ซื �อไปเป็นส่วนๆ เพื'อลดความสี'ยง 

 

ตารางที" 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

9/10/2563 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,887.00 1,913.69 20.29  1.07% 

Spot Silver ($) 23.82 24.25 0.43  1.81% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.05 -0.11  -0.36% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.34 43.52 0.18  0.42% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.25 41.27 0.02  0.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1758 1.1796 0.0038  0.32% 

ที"มา : Bisnews 

ที"มา : Bisnews 
 

 1,893  1,881  1,863 

  1,921  1,932  1,944 

 

  



 

 

• (+) คกก.สภาอังกฤษเผยมีหลักฐานชี �ชัด"Huawei"สมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลจีน  เมื'อวานนี �คณะกรรมการด้านการป้องกนัประเทศของสภาองักฤษระบุว่า 
ทางคณะกรรมการพบหลกัฐานอนัชดัแจ้งว่า บริษัท Huawei ซึ'งเป็นยกัษ์ใหญ่โทรคมนาคมสญัชาติจีน สมรู้ร่วมคิดกบัรัฐบาลจีน และระบุว่า องักฤษอาจ
จําเป็นต้องถอดอปุกรณ์ทั �งหมดของ Huawei เร็วกวา่แผนการเดมิ  ในเดือนก.ค.นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษสั'งถอดอุปกรณ์ของ Huawei จาก
เครือข่าย 5G ภายในสิ �นปี 2027 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอ้างความดีความชอบสําหรับการตดัสินใจขององักฤษ  นายโทเบียส เอลวู้ด 
ประธานคณะกรรมการด้านการป้องกนัประเทศระบุว่า "ชาติตะวนัตกต้องรวมตวักนัอย่างเร่งด่วนเพื'อเพิ'มการคานอิทธิพลด้านเทคโนโลยีของจีน เราต้องไม่
ยอมสละความมั'นคงแหง่ชาตขิองเราเพื'อประโยชน์ในการพฒันาเทคโนโลยีระยะสั �น" 

• (+) ยุโรปอาจยังไม่มีวัคซีนต้านโควิดปีนี � แม้สํานักงานเวชภัณฑ์เร่งตรวจสอบประสิทธิภาพ  นายกุยโด เรซี ผู้ อํานวยการสํานกังานเวชภณัฑ์ยุโรป 
(EMA) เปิดเผยว่า ยุโรปน่าจะยงัไม่มีวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในช่วงปลายปีนี � แม้ EMA จะเร่งตรวจสอบประสิทธิภาพวคัซีนที'ประสบความสําเร็จในการ
ทดลองจากหน่วยงานชั �นนําสองแห่งอยู่ก็ตาม     EMA ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการนําวคัซีนออกใช้ โดยประเมินข้อมลูแบบเรียลไทม์เพื'อเร่งอนมุตัิวคัซีน
ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด รวมถึงวคัซีนจากบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และ BioNTech SE   นายเรซี ให้สัมภาษณ์ว่า "ในทาง
เทคนิคอาจเป็นไปได้ แต่ในทางปฏิบตัิเป็นไปได้ยากมาก มันไปได้น้อยมากๆ แม้ว่าผู้ ผลิตยา จะส่งข้อมูลได้ในอีกไม่กี'สัปดาห์ แต่นี'เราล่วงเข้ามาถึงช่วง
กลางเดือนต.ค. แล้ว ถงึจะรออีกสองสามสปัดาห์ เราก็ยงัต้องใช้เวลาประเมินอย่างน้อยๆ คงไม่ช้าไม่เร็วกว่าสิ �นปีนี �แน่นอน"   แรงกดดนัต่อการพฒันาวคัซีน
เพิ'มขึ �นไปทั'วโลก เนื'องจากจํานวนผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 ขณะนี �ทะล ุ36 ล้านคนแล้ว และหลายประเทศยงัต้องกลบัไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ'งฉุดรั �งการเติบโต
ของเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกนั ความหวงัที'ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ต้องการนําวคัซีนออกใช้ในสหรัฐให้ได้ในช่วงการเลือกตั �งเดือนพ.ย.นี � ก็ดจูะเป็นไปได้
ยากมากขึ �นด้วย 

• (-) ธนาคารโลกชี �เอเชียใต้เผชิญศก.ถดถอยรุนแรงที"สุด,ส่งผลปชช.หลายล้านคนยากจนหนัก  เมื'อวานนี �ธนาคารโลกระบุว่า ประชาชนหลายล้าน
คนในเอเชียใต้เผชิญกบัภาวะยากจนอย่างมาก ขณะที'ภมูิภาคดงักล่าว ซึ'งมีประชาชน 1 ใน 4 ของโลก ประสบความยากลําบากจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
รุนแรงที'สุดเท่าที'เคยเป็นมา จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19  ธนาคารโลกคาดการณ์ถึงการหดตวัทางเศรษฐกิจครั �งประวตัิศาสตร์ที' 7.7% 
สําหรับเอเชียใต้ในปีนี � และระบุว่า พนกังานในภาคไม่เป็นทางการได้รับผลกระทบมากที'สุด และการบริโภคภาคเอกชนอาจจะไม่ฟื�นตวัอย่างรวดเร็วจาก
ภาวะตกตํ'า  ธนาคารโลกระบุในรายงานว่า "ผลกระทบต่อความเป็นอยู่จะรุนแรงกว่าที'คาดการณ์จีดีพีชี �นํา..นี'หมายความว่า ภูมิภาคดงักล่าวจะเผชิญการ
เพิ'มขึ �นอย่างมากในอตัราความยากจน"   รายงานระบวุา่ เศรษฐกิจอินเดียอาจจะหดตวั 9.5% ในปีนี � 

• (-) อังกฤษเผย GDP เดือนส.ค. ขยายตัว 2.1% ชะลอลงจากเดือนก่อน  สํานกังานสถิติองักฤษ รายงานในวนันี �ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของสหราชอาณาจกัร ขยายตวั 2.1% ในเดือนส.ค. เมื'อเทียบเป็นรายเดือน ซึ'งชะลอลงจากที'ขยายตวั 6.4% ในเดือนก.ค. และ 9.1% ในเดือนมิ.ย.  
นอกจากนี � GDP ของสหราชอาณาจกัร ยงัโตน้อยกว่าการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ด้วย โดยนกัวิเคราะห์คาดกนัว่า GDP องักฤษจะขยายตวั 4.6% ใน
เดือนส.ค.  ตวัเลขดงักล่าวสะท้อนให้เหน็วา่ การฟื�นตวัของเศรษฐกิจองักฤษเป็นไปอย่างช้าๆ กว่าที'จะกลบัสู่ระดบัก่อนการระบาด โดย GDP เดือนส.ค. ยงั
ขยายตวัตํ'ากวา่เดือนก.พ.อยู่ 9.2% ซึ'งเป็นช่วงก่อนที'เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากโควิด-19   ภาคบริการขององักฤษขยายตวั 2.4% ในเดือน
ส.ค. ชะลอตวัลงหลงัจากที'ขยายตวั 5.9% ในเดือนก.ค. โดยได้รับปัจจยัหนนุจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื'องดื'มซึ'งกลบัมาคกึคกัอีกครั �ง หลงัรัฐบาลผ่อน
ปรนข้อกําหนดและออกนโยบายส่งเสริมการรับประทานอาหารนอกบ้าน 

• (+/-) ยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 พุ่ง,มาตรการเยียวยาอาจมีอิทธิพลต่อผู้ออกเสียงสหรัฐมากกว่าข้อมูลศก.  การทะยานขึ �นของยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 
ในหลายรัฐของสหรัฐและแนวโน้มที'ผนัผวนสําหรับความช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 ครั �งใหม่จากสภาคองเกรส เสี'ยงที'จะทําให้ผู้ออกเสียงในการเลือกตั �ง
ประธานาธิบดีวนัที' 3 พ.ย.ให้ความสําคญัน้อยลงต่อข้อมูลเศรษฐกิจแบบดั �งเดิม   โดยรวมแล้ว ผู้ มีแนวโน้มออกเสียงยงัคงระบุว่า พวกเขาเชื'อมั'นใน
ความสามารถในการสร้างงานของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐมากกว่านายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครต  แต่ผลสํารวจล่าสุดของ
ภาคเอกชนระบวุา่ นายไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ มีคะแนนนิยมนําในการประเมินของผู้ออกเสียงเกี'ยวกบัความสามารถของผู้สมคัรแต่ละคนใน
การรับมือกบัโรคระบาด และเขามีความได้เปรียบในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดี 

ที"มา : 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  
 

- - 

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

54.8** 54.0 

 
19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์  

 

840K** 837K 

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

2.1%** 6.6% 

 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 

 
 

 


