
 

 

 

 

   

1,913  1,900  1,888 

 1,934  1,947  1,961 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตวัรกัษาระดบัไว ้โดยมีจงัหวะย่อลงไปทดสอบ 1,921.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะดีดกลบัขึ *นมาทรงตวัใกลร้าคาปิดเมื.อวนัศกุรที์.
บรเิวณ 1,928.90 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครั*ง   โดยปัจจยัที.ช่วยหนุนราคาทองคาํนั.นมาจากดอลลารอ์่อนค่า โดยดชันีดอลลารแ์กว่งตวัไม่ไกลจากระดบัตํ.าสดุในรอบ
เกือบ 3 สปัดาหข์องวนัศุกรที์.ทาํไวบ้ริเวณ 92.997 จุด จากความหวงัว่าขอ้ตกลงสาํหรบัมาตรการกระตุน้ฉบับใหม่ของสหรฐัจะบรรลุผล  ประกอบกับ นักลงทุน
คาดการณว์่านายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตมีแนวโนม้มากขึ *นว่าจะชนะศึกเลือกตั*งประธานาธิบดีสหรฐัและหนึ.งในนโยบายของไบเดน คือ เสนอมาตรการ
กระตุน้ทางเศรษฐกิจมากขึ *น โดยชนูโยบายที.มีชื.อวา่ Buy Americans ซึ.งเป็นนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัมลูคา่ 700,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั  ซึ.งเป็นปัจจยักดดนั
ดอลลาร ์หนุนช่วยหนุนราคาทองคาํไว ้ สาํหรบัวนันี *  ภาคธนาคารของสหรฐัจะปิดทาํการ เนื.องในวนั Columbus Day อย่างไรก็ตาม  ตลาดหุน้วอลลส์ตรีท และ
ตลาดทองคาํยงัคงเปิดซื *อขาย  แตป่รมิาณการซื *อขายในช่วงการซื *อขายในฝั. งสหรฐัอาจเบาบางกว่าปกติ  พรอ้มกบัเกาะติดความคืบหนา้เกี.ยวกบัการออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่ของสหรฐัอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคายกระดบัตํ.าสุด ระดบัสงูสดุขึ *น ขึ *นอย่างต่อเนื.องแต่หากไม่
สามารถ break out  ผา่นแนวตา้นบริเวณ 1,934 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ *นไปได ้ อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั*นใหก้ลบัลง เพื.อสรา้งฐานราคาหรือสะสมแรงซื *อ เบื *องตน้
ประเมินวา่แนวรบัโซน 1,913-1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ หากราคายืน ระดบันี *ไดอ้าจมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั*ง  แนะนาํกลยุทธ ์ซื *อขายทาํกาํไร
ระยะสั*น หากรบัความเสี.ยงไดใ้หร้อการอ่อนตวัลงมาพิจารณาเขา้ซื *อบรเิวณ 1,913-1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แลว้ขายทาํกาํไรเมื.อราคาทองคาํเขา้ใกลบ้รเิวณ 1,934 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์และหากผา่นไปไดใ้หช้ะลอการขายออกไป 

                    เสี�ยงซ ื�อ เมื�อ ร าคาอ่อ น ตัวลงมาใกล้ 1,913-

1,900 ด อ ล ล าร ์ต่ อ อ อ น ซ ์ (ตั ด ข าด ทุ น ห าก ห ลุ ด  1,900 

ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์) หร ือ หากรับความเสี�ยงได้ไม่มากอ าจ

เลือกชะลอเพ ื�อรอดูการตั�งฐานของราคา 

 

12 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

12/10/2563  11.49  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,928.90 1,929.31 0.41  0.02% 

Spot Silver ($) 25.12 25.39 0.28  1.11% 

เงนิบาท (฿/$) 30.97 31.08 0.11  0.36% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,350 50  0.18% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.85 42.46 -0.39  -0.91% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.55 40.20 -0.35  -0.86% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1819 1.1820 0.0001  0.01% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ทาํเนียบขาวพยายามผลักดันมาตรการเยียวยาฉบบัย่อ, สัญญาเจรจามาตรการกระตุ้นในวงกว้าง  คณะบริหารของประธานาธิบดี

โดนลัด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐัเรยีกรอ้งใหส้ภาคองเกรสผ่านรา่งกฎหมายเยียวยาโควิด-19 ดว้ยการใชเ้งินทนุที.เหลืออยู่จากโครงการสินเชื.อธุรกิจขนาด

เล็กในวนัอาทิตยที์.ผ่านมาตามเวลาทอ้งถิ.น ในจดหมายถึงสมาชิกสภา นายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลังสหรฐัและนายมารค์ มีโดวส ์หัวหนา้

คณะทาํงานทาํเนียบขาวระบุว่าพวกเขาจะเจรจากับนายชัค ชูเมอร ์ผู้นาํพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาและนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเพื.อบรรลรุา่งกฎหมายเยียวยาแบบครอบคลมุ อย่างไรก็ตาม พวกเขาระบวุ่าสภาคองเกรสควร "ลงมติทนัที" ต่อร่างกฎหมาย

อนมุติัการใชง้บประมาณจากโครงการ "Paycheck Protection Program" ซึ.งมีวงเงินทั*งหมดราว 1.3 แสนลา้นดอลลาร ์

 (+) ธนาคารกลางจีนช ี �ความสัมพ ันธอ์ ันย ํ�าแย่ระหว่างจีน -สหร ัฐเป็นความเสี�ยงส ําคัญต่อ เคร ือข ่ายการ เงินจีน   ขอ้มลูจาก China 

Finance ซึ.งเป็นนิตยสารของธนาคารกลางจีน (PBOC) ระบวุ่า นายฟาน อี *เฟย รองผูว่้าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่า ความสมัพนัธที์.เสื.อมถอย

ลงระหว่างจีนและสหรฐัสรา้งความเสี.ยงสาํคญัต่อความมั.นคงดา้นห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสาํหรบัเครือข่ายทางการเงินของจีน ภายใตภ้าวะ

แวดลอ้มรุนแรง นั.นจะบั. *นทอนอย่างหนกัต่อการดาํเนินงานอย่างมีเสถียรภาพของเครอืข่ายทางการเงินและระบบสารสนเทศของเรา 

 (-) ผู้น ํา EU เตร ียมยืนยัน เร ื�อ งอ ํานาจการบังคับใช ้ข ้อตกลงเบร ็กซ ิทอย่างเข ้มงวด วันนี * หนังสือพิมพ ์ Financial Times รายงานว่า 

ประธานาธิบดีแอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั.งเศสและผูน้าํสหภาพยุโรป (EU) คนอื.นๆจะยืนยันต่อกฎเกณฑ์การบังคับใชอ้ันเขม้งวดสาํหรบั

ขอ้ตกลงใดๆกบัองักฤษในสปัดาหนี์* โดยเตือนว่าการดาํเนินการของนายกรฐัมนตรบีอรสิ จอหน์สนั แห่งองักฤษในการละเมิดสนธิสญัญาเบรก็ซิท

แสดงว่าคาํพดูขององักฤษเชื.อถือไม่ได ้

 (-) อ ิตาลี ยกระดับมาตรการ ป้องกัน โควิด-19 ห ลังผู้ต ิดเช ื �อทะลุ 3.5 แ สน ราย  สาํนักข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า รฐับาลอิตาลีเตรียม

ประกาศมาตรการป้องกนัการระบาดของไวรสัโควิด-19 ทั.วประเทศรอบใหม่ ซึ.งครอบคลมุการจดังานเลี *ยงส่วนตวั หลงัยอดผูติ้ดเชื *อไวรสัโควิด-

19 ในอิตาลีไดเ้พิ.มขึ *นอย่างมากในช่วงสุดสัปดาหที์.ผ่านมา นายโรเบอรโ์ต ้สเปรานซา รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอิตาลี กล่าวว่า อิตาลี

จาํเป็นตอ้งเพิ.มมาตรการปอ้งกนัเพื.อไม่ใหต้วัเลขผูป่้วยเพิ.มสงูขึ *นและไม่ใหเ้กิดการใชม้าตรการลอ็กดาวนท์ั.วประเทศรอบใหม่ ซึ.งคาดว่ามาตรการ

ใหม่นั*นจะประกอบดว้ยการกาํหนดเวลาในการปิดบาร ์และรา้นหนงัสือ การหา้มจดังานเลี *ยงในทกุกรณี รวมถึงการใส่หนา้กากอนามยัขณะอยู่

นอกสถานที. ซึ.งทางกระทรวงสาธารณสขุจะดาํเนินการยื.นร่างมาตรการเพื.อใหน้ายกรฐัมนตรี จเูซปเป้ คอนเต ้ลงนามเพื.อบงัคบัใชม้าตรการนี*

โดยเรว็ที.สดุต่อไป ทั*งนี * ยอดผูติ้ดเชื *อโควิด-19 ในอิตาลี เพิ.มขึ *นเป็น 354,950 ราย ขณะที.ยอดผูเ้สียชีวิตอยู่ที. 36,166 ราย 

 (+/-) "ทร ัมป์" เผยเขาหายจากโควิด-19 แล้ว, เตร ียมหาเสียงเลือกตั�งอ ีกคร ั�ง ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐัระบุเมื.อวนัอาทิตย์

ตามเวลาทอ้งถิ.นว่า เขาหายป่วยจากโควิด-19 อย่างสมบรูณแ์ลว้และไม่เสี.ยงแพร่เชื *อแก่ผูอ้ื.น ทาํใหเ้ขาสามารถหวนคืนสู่การหาเสียงเลือกตั*ง

ในช่วงสปัดาหท์า้ยๆของการชิงชยัตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐั ปธน.ทรมัป์กล่าวโดยปราศจากการแสดงหลกัฐานว่า ขณะนี*เขามีภมิูคุม้กนัแลว้ 

ความเห็นจากปธน.ทรมัป์มีขึ *นหนึ.งวนัหลงัแพทยข์องเขาระบวุ่า ผูน้าํอเมริกาเขา้รบัการทดสอบและผลแสดงว่าเขาไม่ติดเชื *ออีกต่อไป เขาไม่ได้

เอ่ยตรงๆว่าปธน.ทรมัป์มีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ปธน.ทรมัป์กล่าวในรายการ “Sunday Morning Futures” ของสถานีโทรทศัน ์ Fox News  ว่า 

"ผมผ่านการทดสอบระดบัสงูสดุ มาตรฐานสงูสดุและผมสขุภาพแข็งแรงดี" 

 
 

  ท ี�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์. 12 ต.ค. ทั*งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Columbus Day   - - 

วนัองัคารที. 13 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ย.   -0.2% -0.2% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื.อมั.นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   72.0 73.9 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื.อมั.นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   74.1 77.4 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   100.9 100.2 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื*นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.4% 

วนัพธุที. 14 ต.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.8% 4.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื*นฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

วนัพฤหสับดีที. 15 ต.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ย.   1.9% 2.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย.   -1.9% -2.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   14.4 15.0 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   810K 840K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   13.4 17.0 

วนัศกุรที์. 16 ต.ค. 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์   - 0.5M 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ย.   -0.3% -0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื*นฐานเดือนเดือนก.ย.   0.4% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเดือนก.ย.   0.7% 0.6% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนก.ย.   72.1% 71.4% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.   0.6% 0.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนส.ค.   0.3% 0.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื.อมั.นผูบ้รโิภคจาก UoM   80.2 80.4 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที.มีการประกาศออกมา 

*ที.มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที. 09 ตลุาคม 2563 ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


