
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,863 1,847 

1,910 1,921 1,932 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  5.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเคลื�อนไหวไปตามข่าวเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐอยา่งชดัเจน  
ทั �งนี �  ราคาทองคําพุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกบั Fox Business Network ว่า  การเจรจาเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ
ใหมร่ะหว่างสมาชิกพรรคเดโมแครตและทําเนียบขาว “กลบัมาเริ�มต้นอีกครั �ง”  พร้อมระบวุ่าการเจรจาเป็นไปด้วยดี  ส่งผลให้นกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภัย  จนหนุนให้ราคา
ทองคําพุ่งขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนั  ก่อนที�ราคาจะร่วงลงในเวลาต่อมาจากแรงขายทํากําไร  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดันเพิ�ม  หลังจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยนัว่า จะไมใ่ห้การสนบัสนนุร่างกฎหมายที�ให้ความช่วยเหลือเป็นรายมาตรการ  หากรัฐบาลไมมี่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบัรวมที�มีวงเงินสงูและครอบคลมุ  แม้
ข่าวดงักล่าวจะกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื �อขายวานนี �  แต่การกลบัมาเดินหน้าเจรจาเกี�ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
มากพอที�จะกระตุ้นความหวงัในตลาด  จนส่งผลให้เช้านี �สกลุเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง  ซึ�งเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคําให้ฟื�นตวัขึ �นมายืนเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อยา่งแข็งแกร่งในช่วงเช้า
วนันี �ของตลาดเอเชีย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �  ติดตามการเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนส.ค.  รวมไปถึงเกาะติดความคืบหน้าเกี�ยวกับการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐอยา่งใกล้ชิด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1900.69 1881.30 1886.77 1893.60 5.57 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1895.74 23.81 41.90 

MA 50 Days 1938.95 26.01 43.28 

MA 200 Days 1745.17 19.40 42.67 

RSI 9 Days 51.64 48.40 57.98 

RSI 14 Days 49.17 46.34 54.52 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,271.52 0.00 

ishare 17,426.15 -40.51 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8886 -0.4019 -0.0226 

10 วนั 0.8560 -0.4264 0.7158 

20 วนั 0.9730 -0.3051 0.9093 

50 วนั 0.7779 0.3656 0.6109 

100 วนั 0.9551 0.6406 0.9291 

200 วนั 0.8568 -0.0833 0.8491 

 

 

09 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 เสี�ยงเปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านแนว
ต้าน 1,910 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากรับความเสี�ยงได้น้อย
เข้า ซื (อคืนเพื� อทํากํา ไรบริเวณแนวรับ 1,886-1 ,881 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่หากหลุดชะลอการเข้าซื (อคืนไปที�
แนวรับถัดไป 

 

ราคาเริ�มมีการดีดตวักลบัทกุครั �งเมื�อราคาออ่นตวัลงใกล้ระดบัตํ�าสดุของวนัก่อนหน้า แตห่ากการดีดตวักลบัราคายงัไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนว
ต้าน 1,910 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อาจเกิดแรงขายซึ�งจะกดดนัให้ราคาปรับตวัลง โดยมีแนวรับระยะสั �นที� 1,886-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแนว
รับถดัไปโซน 1,872-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ( Low ของสปัดาห์นี � และ Low เดือนสิงหาคม) 



 

 

• (+) "เพโลซี"-"มนูชิน"พยายามหาจุดยืนร่วมกันขณะฟื(นคืนเจรจามาตรการเยียวยาโควิด-19  เมื�อวานนี �นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐระบวุา่ ร่างกฎหมายเพื�อช่วยเหลือให้บริษัทสายการบินอยู่รอดจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จะสามารถดําเนินการผ่าน
สภาคองเกรสก็ตอ่เมื�อมีการรับประกนัวา่ จะมีร่างกฎหมายเยียวยาแบบเบ็ดเสร็จเช่นกนั  ในการให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ Bloomberg TV นางเพโล
ซียงัแสดงความเชื�อมั�นวา่ เธอและนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี�ยวกบัวงเงินความช่วยเหลือในร่างกฎหมายฉบบัใหม่
เพื�อ "ยบัยั �ง" ยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 ซึ�งยงัรุนแรงในสหรัฐ  เธอระบุว่า มีความ "เข้าใจอย่างชดัเจน" ว่า การช่วยเหลือสายการบิน "ต้องอยู่ในเนื �อหาร่าง
กฎหมายที�ครบถ้วนมากขึ �น" นั�นไม่จําเป็นต้องเกิดขึ �นในคราวเดียวกนั แต่จะต้องเกิดขึ �นด้วยการรับประกนัว่า เราจะมอบความช่วยเหลือมากกว่าแค่สาย
การบนิ" 

• (+) "ทรัมป์"กลับลําเริ�มเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั(ง  เมื�อวานนี �ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เจ้าหน้าที�เจรจาเรื�อง
มาตรการกระตุ้น "เริ�มจะมีการเจรจาที�มีผลเชิงบวกบ้างแล้ว" ในช่วงไม่กี�วนัหลังจากที�เขาตดัสินใจระงบัการเจรจากบัเจ้าหน้าที�ระดบัสูงของพรรคเดโม
แครต  เขากล่าวระหว่างการให้สมัภาษณ์ผ่านสถานีโทรทศัน์ Fox Business ว่า "ผมระงบัการเจรจาเมื�อ 2 วนัก่อนเพราะว่าการเจรจาดงักล่าวไม่สําเร็จ 
ตอนนี �เริ�มได้ผลแล้ว เราเริ�มจะมีการเจรจาที�มีผลในเชิงบวกอย่างมากบ้างแล้ว"  ปธน.ทรัมป์ระบุว่า "ผมบอกว่า เราไปไม่ถึงไหนเลย: หยุดเถอะ ผมไม่
ต้องการเสียเวลา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เรากลบัมาอีกครั �ง ทั �ง 2 ฝ่ายทําได้ดีอย่างยิ�ง เราหวนกลบัมาอีกครั �ง เราเริ�มเจรจาอีกครั �ง และเรากําลงัเจรจา
เกี�ยวกบัสายการบนิและเรากําลงัเจรจาเกี�ยวกบัข้อตกลงที�มีขนาดใหญ่กว่าเรื�องสายการบิน เราเจรจาข้อตกลงเรื�องแจกเงินประชาชน 1,200 ดอลลาร์ต่อ
คน เราเจรจาเรื�องอื�นๆอีก" 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังข้อมูลแรงงานสหรัฐซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (8 ต.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูแรงงานที�ซบเซา ขณะที�นกัลงทนุจบัตาความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.04% แตะที� 
93.6040   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 106.01 เยน จากระดบั 106.03 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9171 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9172 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3199 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 
1.3267 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1758 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1765 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�
ระดบั 1.2933 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2910 ดอลลาร์  

• (-) "เพโลซี"ขวางอุ้มสายการบิน หาก"ทรัมป์"ไม่ออกมาตรการกระตุ้นศก.ฉบับรวม  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ยืนยนัใน
วนันี �ว่า ตนจะไม่ให้การสนบัสนนุร่างกฎหมายจากทําเนียบขาวที�ให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมการบิน หากรัฐบาลไม่มีการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบัรวมที�มีวงเงินสูง และครอบคลุมถึงการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจอื�นๆที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
จํานวน 840,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 825,000 ราย หลงัจากอยู่ที�ระดบั 849,000 รายในสปัดาห์ก่อน 

• (-) "ทรัมป์"ตอบตกลงดีเบตรอบ 2 กับ"ไบเดน"วันที�  22 ต.ค.  ทีมงานรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกแถลงการณ์ระบุว่า 
ปธน.ทรัมป์พร้อมที�จะเข้าร่วมการดีเบตรอบ 2 กบันายโจ ไบเดน หากมีการเลื�อนการดีเบตในวนัที� 15 ต.ค.เป็นวนัที� 22 ต.ค. หลงัจากที�ปธน.ทรัมป์ยืนยนั
ก่อนหน้านี �วา่จะไม่เข้าร่วมการดีเบตในวนัที� 15 ต.ค. หากมีการจดัดีเบตแบบออนไลน์  แถลงการณ์ดงักล่าวมีขึ �น หลงัจากที�ทีมงานรณรงค์หาเสียงของนาย
ไบเดนเสนอให้มีการเลื�อนการดีเบตในวนัที� 15 ต.ค.เป็นวนัที� 22 ต.ค. 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 122.05 จุด ขานรับทรัมป์หนุนมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ปิดบวกเมื�อคืนนี � (8 ต.ค.) ขานรับประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ที�แสดงมมุมองบวกว่า มีแนวโน้มสูงที�ทําเนียบขาวจะบรรลุข้อตกลงกบัพรรคเดโมแครตเพื�อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ โดยหุ้นกลุ่ม
พลังงานพุ่งขึ �นนําตลาด ขณะที�หุ้ นกลุ่มสายการบินปรับตัวขึ �นขานรับความหวังเกี�ยวกับมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมสายการบิน  ดัชนีเฉลี�ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,425.51 จุด เพิ�มขึ �น 122.05 จุด หรือ +0.43% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,446.83 จุด เพิ�มขึ �น 27.38 จุด หรือ +0.80% 
ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,420.98 จดุ เพิ�มขึ �น 56.38 จดุ หรือ +0.50% 

 
                         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  
 

54.8** 54.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์  
 

840K** 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 

 
 

 


