
  

                           ราคาทองคํามีแรงขายเพิ่มขึน้ หลังจากไม่สามารถยืน

เหนือแนวต้าน 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (เป็นระดับสูงสุดวานนีแ้ละเป็น

ระดับสูงสุดของสัปดาห์นี)้ จึงเห็นการอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมิน

แนวรับโซน 1,909-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้อาจเห็นการฟ้ืนตัว

ขึน้ช่วงสัน้ ประเมินแนวต้านที่ 1,930-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

13 ตุลาคม 2563 
 

สรุป บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ประกาศระงบัการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลงัพบผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองรายหนึ่งล้มป่วยโดยไม่ทราบ

สาเหตุ ทําให้เกิดความกังวล ว่า การวางจําหน่ายวคัซีนต้านโรคโควิด-19 อาจจะถูกเลื่อนออกไป แม้ว่าประเด็นดังกล่าว จะส่งผลบวกต่อทองคําในฐานะ

สินทรัพย์ปลอดภยั แต่ก็หนนุให้ดอลลาร์แข็งค่าขึน้ นอกจากนีส้กลุเงินปอนด์ท่ีอ่อนค่าลงสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําเพ่ิมเติม หลงัจากนายบอริส จอห์นสนั 

นายกรัฐมนตรีองักฤษ ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ฉบบัใหม่ทัว่พืน้ท่ีทางตอนเหนือของประเทศ ภายใต้แนวทางปฏิบติัแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 

ระดบักลาง สงู และสงูมาก ทัง้นี ้แนะนําเม่ือราคาขยบัขึน้ นกัลงทนุท่ีสะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรออกมาบริเวณ 1,930-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 

สําหรับนกัลงทนุที่รับความเสี่ยงได้อาจเปิดสถานะซือ้ถ้าราคาสามารถยืนแนวรับโซนบริเวณ 1,909-1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้มัน่คง 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

13/10/2563 15:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,921.90 1,923.14 1.24  0.06% 

Spot Silver ($) 25.09 25.03 -0.07  -0.27% 

เงนิบาท (฿/$) 31.14 31.09 -0.05  -0.15% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,350 0  0.00% 

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.85 41.72 -1.13  -2.64% 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.55 40.08 -0.47  -1.16% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1811 1.1796 -0.0014  -0.12% 

ที่มา : Bisnews 

ที่มา : Bisnews 
 

 1,900  1,888  1,876 

  1,934  1,947  1,961 

 

 

  



 

 

• (+) J&J ประกาศระงับทดลองวัคซีนต้านโควิด หลังผู้ร่วมทดลองป่วยไม่รู้สาเหตุ  บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ประกาศระงบั

การทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลงัจากผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองรายหนึ่งล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหต ุ J&J ออกแถลงการณ์ในคืนวนัจนัทร์

ตามเวลาสหรัฐว่า การทดลองทางคลินิกของวคัซีนต้านโควิด-19 ในระยะล่าสดุซึ่งมีอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการ 60,000 คนนัน้ ได้ถกูระงบัลง 

หลงัพบผู้ เข้าร่วมการทดลองรายหนึ่งล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัระงบัการรับอาสาสมคัรในโครงการดงักล่าวเป็นการ

ชัว่คราว  "การระงบัการทดลองในครัง้นี ้ถือเป็นเร่ืองปกติสําหรับการทดลองทางคลินิก และทางบริษัทจะดําเนินการทบทวนข้อมลูทางการแพทย์

ก่อนท่ีจะตดัสนิใจวา่ควรจะเร่ิมทําการศกึษาวคัซีนอีกครัง้หรือไม"่ J&J ระบใุนแถลงการณ์ 

• (-) เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อย หลังจีนเผยข้อมูลการค้าสดใส  ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเลก็น้อยในวนันี ้ขานรับ

ยอดสง่ออกและนําเข้าของจีนท่ีพุ่งขึน้เกินคาดในเดือนก.ย.  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,359.75 จดุ เพิ่มขึน้ 1.28 

จุด หรือ +0.038%  สํานกังานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 9.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ทําสถิติเพิ่มขึน้

ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 และยงัแข็งแกร่งกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 9.6% โดยได้ปัจจยัหนนุจากความต้องการสนิค้าจีนท่ีเพิ่มขึน้ในตลาด

ต่างประเทศ  ส่วนยอดนําเข้าเดือนก.ย.พุ่งขึน้ 13.2% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยบัขึน้เพียง 0.54%  ทัง้นี ้

จีนมียอดเกินดลุการค้าในเดือนก.ย.ทัง้สิน้ 3.7 หม่ืนล้านดอลลาร์ น้อยกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 5.8 หม่ืนล้านดอลลาร์  รายงานยงัระบุ

ด้วยว่า จีนมียอดเกินดลุการค้ากบัสหรัฐลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 3.075 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. จากระดบั 3.424 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือน

ส.ค. 

• (-) นิกเกอิปิดบวก 43.09 จุด จับตาแอปเปิลอีเวนต์คืนนี ้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจากข้อมลูการค้าจีนท่ี

แข็งแกร่งในเดือนก.ย. รวมทัง้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่ง ก่อนท่ีบริษัทแอปเปิล อิงค์ จะจัดอีเวนต์ในคืนนี ้ สํานกัข่าวเกียวโด

รายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดท่ี 23,601.78 จดุ เพิ่มขึน้ 43.09 จดุ หรือ +0.18% 

• (+/-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุด วติกข่าวจอห์นสันฯระงับทดลองวัคซีนโควิด  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จดุ หลงัจาก

บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ประกาศระงบัการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลงัพบผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองรายหนึ่งล้มป่วยโดย

ไมท่ราบสาเหต ุ ณ เวลา 09.38 น.ตามเวลาไทยในวนันี ้ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 136 จดุ หรือ 0.47% แตะท่ี 28,662 จดุ 

 

ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 
  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 12 ต.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Columbus Day   
- - 

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

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
72.0 73.9 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
74.1 77.4 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   
100.9 100.2 

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

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   
0.2% 0.4% 

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

วนัพฤหสับดีที่ 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 ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
14.4 15.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
810K 840K 

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

วนัศกุร์ที่ 16 ต.ค. 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- 0.5M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนเดือนก.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 สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจเดือนส.ค.   
0.3% 0.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM   
80.2 80.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้จาก UoM   
- 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 02 ตลุาคม ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


