
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,913 1,900 1,888 

1,934 1,947 1,961 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดทะยานขึ �นกว่า 35.30  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการที�นกัลงทนุกลบัมามีความหวงัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอีก
ครั �งซึ�งลดทอนความต้องการสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  หลงัจากประธานาธิบดีทรัมป์ “กลบัลํา”  หนัมาสนบัสนนุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ประกอบกบัทําเนียบขาวจะยื�น
ข้อเสนอครั �งใหมแ่ก่พรรคเดโมแครต โดยจะเพิ�มวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ระดับ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดิมที�ระดับ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์  และจะขยบัขึ �นมาใกล้เคียงกับความ
ต้องการของพรรคเดโมแครตที�เคยเสนอวงเงิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์มากยิ�งขึ �น  นอกจากนี �นกัลงทนุบางส่วนยงัเริ�มปรับพอร์ตรับแนวโน้มที�นายโจ ไบเดน ผู้สมคัรจากพรรคเดโมแครตจะได้รับชัย
ชนะเหนือประธานาธิบดีทรัมป์  และพรรคเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากได้ทั �งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาในศึกการเลือกตั �งของสหรัฐวันที� 3 พ.ย.นี �  ซึ�งเพิ�มโอกาสที�จะมีการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐครั �งใหญ่  ส่งผลให้เกิดแรงเทขายสกลุเงินดอลลาร์เพิ�มเติม  ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกดดนัให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 3 สัปดาห์จนเป็นปัจจัย
หลกัที�หนนุราคาทองคําให้ทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,929.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �  ภาคธนาคารของสหรัฐจะปิดทําการ 
เนื�องในวนั Columbus Day อยา่งไรก็ตาม  ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท และตลาดทองคํายงัคงเปิดซื �อขาย  แต่ปริมาณการซื �อขายในช่วงการซื �อขายในฝั�งสหรัฐอาจเบาบางกว่าปกติ  พร้อมกบัเกาะติด
ความคืบหน้าเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐอยา่งใกล้ชิด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1929.67 1892.50 1893.34 1928.90 35.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1902.58 24.05 41.88 

MA 50 Days 1938.44 26.04 43.27 

MA 200 Days 1747.06 19.44 42.66 

RSI 9 Days 58.43 57.54 56.02 

RSI 14 Days 53.89 52.59 53.25 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,271.52 0.00 

ishare 17,382.74 -43.41 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9778 0.0423 0.8361 

10 วนั 0.8886 -0.0355 0.6486 

20 วนั 0.9696 -0.3787 0.9055 

50 วนั 0.8066 0.3382 0.6087 

100 วนั 0.9545 0.6515 0.9320 

200 วนั 0.8595 -0.0891 0.8522 

 

 

12 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 เสี�ยงเปิดสถานะซื �อเมื�อราคาอ่อนตัวลงมา

ใกล้ 1,913-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 

1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหากรับความเสี�ยงได้ไม่มาก

อาจเลือกชะลอเพื�อรอดูการตั �งฐานของราคา 

 

 

ราคายกระดบัตํ�าสดุ ระดบัสงูสดุขึ �น ขึ �นอย่างต่อเนื�องแต่หากไม่สามารถ break out  ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ �นไปได้  
อาจมีแรงขายทํากําไรระยะสั �นให้กลบัลง เพื�อสร้างฐานราคาหรือสะสมแรงซื �อ เบื �องต้นประเมินว่าแนวรับโซน 1,913-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
หากราคายืน ระดบันี �ได้อาจมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง 



 

 

• (+) ทาํเนียบขาวเพิ�มวงเงนิกระตุ้นศก.เป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดมิ 1.6 ล้านล้าน  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ทําเนียบขาวจะยื�นข้อเสนอครั �งใหม่
แก่พรรคเดโมแครต โดยจะเพิ�มวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ระดบั 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดมิที�ระดบั 1.6 ล้านล้านดอลลาร์  นายแลร์รี�  คดุโลว์ 
หวัหน้าที�ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจําทําเนียบขาว กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ได้อนุมตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที�มีวงเงินมากขึ �นกว่าเดิม 
ก่อนที�นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ จะทําการเจรจาครั �งใหม่ เพื�อหาทางออกมาตรการ
เยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย. 

• (+) "ทรัมป์" หนุนเดโมแครต-ทาํเนียบขาวออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั�งใหญ่  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี � โดยเรียกร้อง
ให้ตวัแทนเจรจาจากพรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวหาทางออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที�มีวงเงินสูง  "ขณะนี �การเจรจาเพื�อออกมาตรการ
เยียวยาโควดิ-19 กําลงัเดนิหน้า ผมขอให้มีการบรรลมุาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่" ข้อความในทวติเตอร์ระบ ุ

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังเจรจากระตุ้นศก.คืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (9 ต.ค.) โดยลดลงแตะระดบัตํ�าสุดในรอบ 3 สปัดาห์ เนื�องจากนกัลงทนุพากนัเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภัย หลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื�อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของ
ดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน อ่อนค่า 0.59% แตะที� 93.0532  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.62 
เยน จากระดบั 106.01 เยน, อ่อนคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9097 ฟรังก์ จากระดบั 0.9171 ฟรังก์ และอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา 
ที�ระดบั 1.3131 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3199 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1825 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1758 ดอลลาร์, ปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3038 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2933 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7231 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.7163 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยสตอ็กสินค้าคงคลังภาคค้าส่งลดลง 0.4% ในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเพิ�มขึ �น 0.4% 
ในเดือนส.ค. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากลดลง 0.2% ในเดือนก.ค. 

• (-) Gilead ยันมียา Remdesivir เพียงพอรักษาโควิดทั� วโลกภายในสิ �นเดือนนี �  แดเนียล โอเดย์ ซีอีโอของบริษัทกิลเลียด ไซแอนเซส (Gilead 
Sciences) เปิดเผยกบัซีเอ็นบีซีในวนัศกุร์ (9 ต.ค.) ว่า กิลเลียดจะมียาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ซึ�งเป็นยารักษาโรคโควิด-19 ในปริมาณที�เพียงพอทั�ว
โลกภายในสิ �นเดือนต.ค.นี �  นายโอเดย์แสดงความเห็นดงักล่าว หลงัจากวารสารการแพทย์นิว อิงแลนด์เผยแพร่ข้อมูลสุดท้ายจากการทดลองยาเรมเดซิ
เวียร์ครั �งใหญ่ของกิลเลียด ซึ�งแสดงวา่ยาต้านไวรัสดงักล่าวได้ช่วยผู้ ป่วยโควดิ-19 ในโรงพยาบาลให้ฟื�นตวัเร็วขึ �นโดยเฉลี�ย 5 วนั ขณะที�ผู้ ป่วยหนกัซึ�งได้รับ
ยาเรมเดซเิวียร์ จะฟื�นตวัอย่างรวดเร็วภายใน 7 วนั  นายโอเดย์เปิดเผยในรายการ "Squawk Box" ว่า "ผลการทดลองดงักล่าวมีความสําคญั ซึ�งจะช่วยให้
ผู้ ป่วยทั�วโลกที�ตดิเชื �อโควดิมีอาการดีขึ �น และผมมีความยินดีที�จะบอกว่า เรามียาดงักล่าวในปริมาณมาก"  ผลการทดลองยงับ่งชี �ด้วยว่า ยาเรมเดซิเวียร์มี
ส่วนช่วยลดอตัราการเสียชีวิตของผู้ ป่วยลงอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ ป่วยซึ�งต้องใช้ออกซิเจนในช่วงเริ�มป่วย อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองไม่ได้พบว่า การ
เสียชีวติลดลงอย่างมีนยัสําคญัในการทดลองยาดงักล่าวกบัผู้ ป่วย 1,060 ราย 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 161.39 จุด ขานรับเจรจามาตรการกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ปิดบวกเมื�อคืนนี � (9 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุขานรับ
ความคืบหน้าในการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ โดยคาดวา่การเจรจาระหว่างนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายสตีเวน มนู
ชิน รมว.คลงั จะยงัคงดําเนินต่อไป แม้จะยงัไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี�ยวกบัมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ก็ตาม   ดชันี
เฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,586.90 จุด เพิ�มขึ �น 161.39 จุด หรือ +0.57%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,477.13 จุด เพิ�มขึ �น 30.30 จุด หรือ +0.88% 
และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,579.94 จดุ เพิ�มขึ �น 158.96 จดุ หรือ +1.39% 

• (+/-) สหรัฐเรียกเก็บภาษีครั�งใหญ่สุดรอบกว่า 20 ปีต่อแผ่นอลูมิเนียมนําเข้าจาก 18 ปท.  นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ กล่าวว่า 
สหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีตอ่แผ่นอลมูิเนียมที�มีการนําเข้าจาก 18 ประเทศ มลูคา่ 1.96 พนัล้านดอลลาร์ เนื�องจากมีการทุ่มตลาดสหรัฐในราคาที�ตํ�ากว่า
ความเป็นจริง  นายรอสส์กล่าวว่า การเรียกเก็บภาษีในครั �งนี �ถือเป็นครั �งใหญ่ที�สุดที�กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการในรอบกว่า 20 ปี หลังจากที�ทาง
กระทรวงได้เริ�มการสอบสวนตั �งแตเ่ดือนมี.ค.  อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (ITC) จะทําการลงมติในขั �นสุดท้ายในเดือน
ก.พ.2564 
 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

วนัองัคารที� 13 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (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. 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% 

วนัพธุที� 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% 

วนัพฤหสับดีที� 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 

วนัศกุร์ที� 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 คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM   80.2 80.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 09 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


