
  

                           ราคาทองคําทดสอบโซนแนวต้านบริเวณ 1,934 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม่สามารถทะลุแนวต้านดังกล่าวขึ 'นไปได้ ส่งผลให้มี
โอกาสที-ราคาจะปรับตัวลงทดสอบแนวรับที- 1,913-1,900 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่หากไม่หลุดโซนดังกล่าวจะเห็นแรงซื 'อเข้ามาพยุงราคาไว้ 
และราคาอาจมีโอกาสฟื'นตัวขึ 'นช่วงสั 'นอีกครั'ง 

 

12 ตุลาคม 2563 

สรุป สถานีโทรทศัน์ซนิหวัของทางการจีนรายงานวา่ ประธานาธิบดีสี จิ �นผิง แหง่ประเทศจีนจะกล่าวสุนทรพจน์ ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การก่อตั �งเขต
เศรษฐกิจพิเศษเซนิเจิ �น (SEZ) ในช่วงเช้าวนัพธุที4 14 ต.ค.นี � นกัลงทนุคาดหวงัถงึการสนบัสนนุด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ความหวงัต่อการประกาศแผน
เปิดประเทศให้ตา่งชาตเิข้ามาลงทนุได้มากกวา่เดมิ รวมทั �งจะมีการประกาศผ่อนปรนข้อกําหนดด้านอุตสาหกรรมพลงังานและโทรคมนาคม ซึ4งสร้างมมุมองเชิง
บวกตอ่แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจจีน ปัจจยัดงักล่าว กระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี4ยง ขณะที4ตลาดหุ้นจีนขยายการปรับขึ �นในวนันี � ซึ4งเป็นการปรับขึ �น
มากที4สดุในรอบ 3 เดือน จนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัถกูลดความน่าสนใจลง ทั �งนี � หากราคาทองคําอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับที4 1,913-1,900 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ แล้วสามารถยืนได้ นกัลงทนุสามารถเปิดสถานะซื �อเพื4อเข้าเก็งกําไรระยะสั �นจากการแกวง่ตวัของราคา และเมื4อราคาขยบัขึ �นนกัลงทนุที4สะสมทองคําไว้
อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาบ้างหากราคาไม่สามารถยืนบริเวณ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ แต่หากผ่านได้สําหรับนกัลงทนุที4รับความเสี4ยงได้อาจ
รอขายเมื4อราคาทดสอบแนวต้านถดัไป 

ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

12/10/2563 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,928.90 1,922.23 -6.67  -0.35% 

Spot Silver ($) 25.12 25.14 0.02  0.10% 

เงนิบาท (฿/$) 30.97 31.17 0.20  0.63% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.85 42.24 -0.61  -1.42% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.55 39.95 -0.60  -1.48% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1819 1.1813 -0.0006  -0.05% 

ที-มา : Bisnews 

ที-มา : Bisnews 
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• (-) แบงก์ชาติอังกฤษสํารวจความพร้อมธนาคารพาณิชย์ก่อนผลักดันนโยบายดอกเบี 'ยติดลบ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ส่งจดหมายถึง

ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ เพื4อสอบถามถึงความพร้อมสําหรับการใช้นโยบายอัตราดอกเบี �ยติดลบ หลังจาก BoE ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้

นโยบายอตัราดอกเบี �ยติดลบ หากมีความจําเป็น ในการประชมุเมื4อวนัที4 17 ก.ย.ที4ผ่านมา  นายแซม วู้ดส์ รองผู้ ว่าการ BoE กล่าวว่า BoE กําลงัขอ

ข้อมลูที4เฉพาะเกี4ยวกับความพร้อมของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ก่อนที4จะดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี �ยติดลบ อย่างไรก็ดี BoE จะดําเนินการ

ดงักล่าวอย่างเป็นขั �นเป็นตอน  ทั �งนี � BoE กําหนดให้วนัที4 12 พ.ย. เป็นวนัที4ธนาคารพาณิชย์จะต้องเสร็จสิ �นการตอบแบบสอบถามเกี4ยวกบัผลกระทบ

ของนโยบายอตัราดอกเบี �ยติดลบ  ในแถลงการณ์หลงัการประชมุนโยบายการเงินในวนัที4 17 ก.ย. BoE ระบวุ่า ทางธนาคารกลางได้รับการบรรยาย

สรุปเกี4ยวกบัการใช้นโยบายอตัราดอกเบี �ยติดลบอย่างมีประสิทธิภาพ หากแนวโน้มเงินเฟ้อและการผลิตบง่ชี �ว่า BoE มีความจําเป็นที4จะต้องใช้นโยบาย

ดงักล่าว ขณะที4อตัราดอกเบี �ยอยู่ในระดบัตํ4าในขณะนี �  นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ ว่าการ BoE กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กําลงัสร้างความ

เสี4ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจขององักฤษ และ BoE จะทําทกุวิถีทางเพื4อกระตุ้นเศรษฐกิจ  ส่วนในการประชมุวนัดงักล่าวนั �น คณะกรรมการ BoE มีมติ

เป็นเอกฉันท์ 9-0 คงอตัราดอกเบี �ยนโยบายที4ระดบั 0.10% พร้อมกบัคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที4ระดบั 

7.45 แสนล้านปอนด์ เพื4อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที4เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาด รับความหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐ  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดแดนบวกในวันนี � เนื4องจากนกัลงทุนมีความหวงัว่า

ทําเนียบขาวและสภาคองเกรสจะสามารถบรรลขุ้อตกลงเกี4ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชดุใหม่ได้  ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที4ระดบั 371.04 

จดุ เพิ4มขึ �น 0.69 จดุ หรือ +0.19%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั4งเศสเปิดวนันี �ที4 4,952.47 จดุ เพิ4มขึ �น 5.66 จดุ, +0.11% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี

เปิดที4 13,086.06 จดุ เพิ4มขึ �น 34.83 จดุ, +0.27% 

• (-) ฮั-งเส็งปิดพุ่ง 530.55 จุด รับความหวังจนีเปิดเศรษฐกิจมากขึ 'น  ดชันีฮั4งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดพุ่งขึ �นกว่า 2% ในวนันี � ตามทิศทางตลาดหุ้นจีน 

ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที4ว่า นายสี จิ �นผิง ประธานาธิบดีจีน จะประกาศมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจในสปัดาห์นี �  ดชันีฮั4งเส็งปิดที4ระดบั 24,649.68 

จดุ เพิ4มขึ �น 530.55 จดุ หรือ +2.2%  ทั �งนี � ประธานาธิบดี สี จิ �นผิง มีกําหนดเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การก่อตั �งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซิน

เจิ �น (SEZ) ในช่วงเช้าวันพุธที4 14 ต.ค.นี � และจะกล่าวสนุทรพจน์ครั �งสําคัญในงานเฉลิมฉลองครั �งนี �  นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ปธน.สี จิ �นผิง จะ

ประกาศแผนเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาลงทนุได้มากกว่าเดิม ซึ4งจะมุ่งเน้นที4เมืองเซนิเจิ �นและภาคเทคโนโลยี นอกจากนี � จะมีการประกาศผ่อนปรน

ข้อกําหนดด้านอตุสาหกรรมพลงังานและโทรคมนาคม 

• (-) ยอดติดโควิดในอินเดียทะลุ 7.1 ล้านราย เสียชีวิตสะสม 109,150 ราย  กระทรวงสาธารณสขุอินเดียรายงานในวนันี �ว่า พบผู้ ติดเชื �อโควิด-19 

เพิ4มขึ �น 66,732 ราย ในรอบ 24 ชั4วโมง ส่งผลให้ยอดผู้ ติดเชื �อสะสมอยู่ที4 7,120,538 ราย ขณะที4มีผู้ เสียชีวิตเพิ4ม 816 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ เสียชีวิตสะสม

อยู่ที4 109,150 ราย  ทั �งนี � ยอดผู้ ติดเชื �อและเสียชีวิตรายวนัจากโควิด-19 ในรอบ 2-3 สปัดาห์ที4ผ่านมามีแนวโน้มลดลง หลงัจํานวนผู้ ติดเชื �อลดตํ4ากว่า 

70,000 ราย และเสียชีวิตน้อยกว่า 900 ราย   สําหรับผู้ ที4ได้รับอนญุาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลงัได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที4 6,149,535 ราย 

ส่วนผู้ ที4ยงัคงรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลมีจํานวน 861,853 ราย  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า รัฐบาลอินเดียได้รุกเข้าตรวจหาเชื �อไวรัสจากประชาชน

จํานวนมากมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน โดยข้อมลูจากสภาวิจยัทางการแพทย์แห่งอินเดีย (ICMR) ระบุว่า มีการทดสอบเพื4อตรวจหาโรคโควิด-19 แก่

ประชาชนแล้ว 87,872,093 ครั �ง และเฉพาะวนัอาทิตย์ (11 ต.ค.) เพียงวนัเดียว มีการตรวจหาเชื �อจํานวนมากถงึ 994,851 ครั �ง 

 

ที-มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทร์ที4 12 ต.ค. ทั �งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Columbus Day   - - 

วนัองัคารที4 13 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   -0.2% -0.2% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   72.0 73.9 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   74.1 77.4 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   100.9 100.2 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.4% 

วนัพธุที4 14 ต.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.8% 4.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

วนัพฤหสับดีที4 15 ต.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   1.9% 2.4% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   14.4 15.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   810K 840K 

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

วนัศกุร์ที4 16 ต.ค. 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 0.5M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนเดือนก.ย.   0.4% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนเดือนก.ย.   0.7% 0.6% 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนก.ย.   72.1% 71.4% 

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

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนส.ค.   0.3% 0.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื4อมั4นผู้บริโภคจาก UoM   80.2 80.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที4มีการประกาศออกมา 

*ที4มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที4 02 ตลุาคม ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


