
 

 

 

 

   

1,872  1,863  1,847 

 1,900  1,911  1,925 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้รีบาวดเ์ล็กนอ้ย แต่ราคายงัไม่สามารถขึ  นไปยืนเหนือ 1,900 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ทั งนี   ราคาทองคาํถกูกดดันจากการแข็งค่าขึ  นของสกุลเงิน
ดอลลาร ์ทั งนี   ดอลลารร์กัษาแรงบวกเมื.อเทียบกบัสกลุเงินสว่นใหญ่ในวนันี   ขณะที.ความไมแ่น่นอนครั งใหมเ่กี.ยวกบัวคัซีนโควิด-19 และการไรข้อ้ตกลงเกี.ยวกบัแผนกระตุน้
การคลงัสหรฐักระตุน้แรงซื  อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั นอกจากนี  ค่าเงินยโูรและปอนดถ์กูกดดนัจากการกลบัไปสู่มาตรการจาํกัดกิจกรรมเศรษฐกิจในยโุรปและ
องักฤษเพื.อต่อสูก้ับการติดเชื  อโควิด-19 ระลอก 2 สรา้งความวิตกใหก้ับนักลงทนุ  ทั งนี   ศนูยป์้องกันและควบคมุโรคของยโุรป (ECDC) ระบุว่า EU ตกลงแบง่กลุ่มประเทศ
เป็น"แถบสี"ตามสถานการณ์โควิด-19  โดยจะแบ่งประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละแถบสี ซึ.งประเทศที.มีแถบสีแดง จะมีความเสี.ยงสูงในการติดโควิด-19 ขณะที.กลุ่ม
ประเทศแถบสีสม้ ความเสี.ยงจะอยูท่ี.ระดบัปานกลาง โดยพลเมืองจากทั ง 2 กลุ่มนี   ตอ้งกลบัมากักตวัอย่างนอ้ย 14 วนั โดยบางประเทศจาํเป็นตอ้งมีผลตรวจยืนยนัการไม่
ติดเชื  อล่วงหนา้ก่อนเดินทางถึงอีกดว้ย ขณะที.กลุ่มประเทศแถบสีเขียวคือ มีความเสี.ยงต ํ.า ไม่มีขอ้จาํกัดใดๆ ในการเดินทางไปยงัประเทศอื.นๆ ในสหภาพยโุรป  มาตรการ

ควบคมุดงักล่าวทาํใหเ้กิดความวิตกว่ายโูรและปอนดอ์าจจะขยายการรว่งลงต่อไป ซึ.งเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ความแข็งแกรง่และแรงซื  อ
ยงัคงนอ้ย ระยะสั นราคาพยายามฟื นตวัขึ  นหลงัจากทิ  งตวัลงแนะนาํ หากการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,900-1,911 ดอลลารต์อ่ออนซอ์าจเกิด
แรงขายซึ.งจะกดดนัใหร้าคาปรบัตวัลง โดยมีแนวรบัระยะสั นที. 1,872-1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์(Low ของสปัดาหก์่อนหนา้ และ Low เดือนสิงหาคม)  แนะนาํกลยทุธก์าร
ลงทนุ หากยงัไม่สามารถผ่าน 1,900-1,911 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํขาย (ชะลอการขายหากผ่าน 1,925  ดอลลารต์่อออนซ)์ สถานะซื  ออาจใชว้ิธีการลดพอรต์ลง และ
สาํหรบัการเขา้ซื  อคืนแนะนาํแบง่ทาํกาํไรสถานะขายบางสว่นบรเิวณ 1,872-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากยืนไมอ่ยูส่ามารถชะลอการเขา้ซื  อคืนออกไป 

                    หาจังหวะขายหากราคาทองคาํไม่สามารถยืน

เหนือแนวต้าน 1,900-1,911 ดอลลารต์่อออนซ  ์ ให ้แบ่งเข ้า

ซ ื0อคืนเพ ื2อทาํกาํไรบางส่วน หากราคาอ่อนตัวลงเข ้าใกล้โซน

แนวรับ 1,872-1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

14 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

14/10/2563  11.59  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,889.30 1,894.50 5.20  0.28% 

Spot Silver ($) 24.12 24.13 0.01  0.04% 

เงนิบาท (฿/$) 31.22 31.15 -0.07  -0.23% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,000 -350  -1.23% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.45 42.34 -0.11  -0.26% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.16 40.08 -0.08  -0.20% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1742 1.1742 -0.0001  -0.00% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ‘WTO’ไฟเข ียวอ ียูเก็บภาษีสินค้าสหร ัฐ 4 พ ันล้านดอลล ์‘WTO’ไฟเขียวอียเูก็บภาษีสินคา้สหรฐั 4 พนัลา้นดอลล ์ตอบโตก้รณีช่วยโบอิง 

องคก์ารการคา้โลก (ดบัเบิลยทีูโอ) เปิดเผยว่า สหภาพยโุรป (อีย)ู สามารถเรียกเก็บภาษีนาํเขา้สินคา้จากสหรฐัไดใ้นมลูค่าประมาณ 4 พนัลา้น

ดอลลาร ์เพื.อเป็นการตอบโตที้.รฐับาลสหรฐัใหเ้งินอดุหนนุที.ผิดกฎหมายแก่บริษัทโบอิง โค ผูผ้ลิตเครื.องบนิสญัชาติอเมรกินั ดบัเบลิยทีูโอ ระบวุ่า 

การตดัสินของอนญุาโตตลุาการเป็นมาตรการตอบโตผ้ลกระทบที.แอรบ์สั ซึ.งเป็นคู่แข่งของโบอิงสญูเสียยอดขายและถกูขดัขวางการนาํเขา้และ

ส่งออกเครื.องบนิ 

 (-) ดอลลารร์ ักษาแรงบวกจากแรงซ ื 0อสินทร ัพยป์ลอดภยัขณะความไม่แน่นอนเพ ิ2มข ึ 0น  ดอลลารร์กัษาแรงบวก เมื.อเทียบกบัสกลุเงินส่วน

ใหญ่ในวนันี   ขณะที.ความไม่แน่นอนครั งใหม่เกี.ยวกบัวคัซนีโควิด-19 และการไรข้อ้ตกลงเกี.ยวกบัแผนกระตุน้การคลงัสหรฐักระตุน้การเปลี.ยนไปสู่

สินทรพัยที์.ปลอดภัย  ในการซื  อขายที.ตลาดเอเชีย หยวนจะถูกจบัตา ขณะที.เทรดเดอรจ์บัตาดวู่า ความพยายามของเจา้หนา้ที.จีนในการชะลอ

การแข็งค่าของหยวนยงัคงมีผลกระทบต่อเนื.องหรือไม่  นกัวิเคราะหก์ล่าวว่า ยโูรและปอนดอ์าจจะขยายการร่วงลงต่อไป ขณะที.การกลับไปสู่

มาตรการจาํกดักิจกรรมเศรษฐกิจในยโุรปและองักฤษเพื.อต่อสูก้บัการติดเชื  อโควิด-19 ระลอก 2 สรา้งความวิตกใหก้บันกัลงทนุ  ความเคลื.อนไหว

อาจจะชะลอตัว ขณะที.การเลือกตั งประธานาธิบดีสหรฐัในวันที. 3 พ.ย.ใกล ้เขา้มา แต่นักวิเคราะหก์ล่าวว่า ความเชื.อมั.นโนม้เอียงไปสู่การ

หลีกเลี.ยงความเสี.ยง ซึ.งอาจจะหนนุดอลลารใ์นอีกไม่กี.วนัขา้งหนา้ "ปัจจยัหลายประการบ่งชี  ถึงช่วงขาขึ  นมากขึ  นสาํหรบัดอลลาร"์ นกัวิเคราะห์

กล่าว  "แผนกระตุน้สหรฐัอาจจะไม่เกิดขึ  นจนถงึหลงัการเลือกตั ง ธนาคารกลางจีนจะระงบัการแข็งค่าของหยวน และไม่มีเหตผุลในการซื  อยโูร" 

 (-) หลายประเทศยุโรปจอ่ล็อกดาวนร์อบ2  หลายประเทศยโุรปจ่อล็อกดาวนร์อบ2 หลงัผูติ้ดเชื  อโควิด-19 เพิ.มไม่หยดุ ทั งในสหราชอาณาจกัร 

อิตาลี สาธารณรฐัเช็ก และ11เมืองใหญ่ในเยอรมนี หลายประเทศในยโุรป พิจารณาแผนการควบคมุการระบาดของโควิด-19 เริ.มจากนายบอริส 

จอหน์สัน นายกรฐัมนตรีอังกฤษ เตรียมสั.งปิดบารผ์บั ฟิตเนส และสถานที.พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงคาสิโนในเมืองลิเวอรพ์ูล เริ.มตน้ในวนัพธุนี   

(14ต.ค.)ตามเวลาองักฤษ แต่ยงัเปิดรา้นอาหาร และสถานศึกษาตามปกติ หลงัจากที.เมืองลิเวอรพ์ลู มีอตัราการติดเชื  อโควิด-19 สงูสดุในยโุรป 

ส่วนอิตาลี ประกาศมาตรการใหม่เมื.อวนัจนัทร ์ใหก้ลบัมาสวมหนา้กากแมแ้ต่ช่วงอยู่ในเคหะสถานหากมีแขกมาเยี.ยมเยือน และใหส้วมหนา้กาก

ขณะอยู่ที.รา้นอาหาร บาร ์ทาํกิจกรรมที.โรงเรียนหรือชมกีฬา และหา้มการรวมกลุ่มเกิน 6 คน ในรา้นอาหาร ไนทค์ลบั หรอืพื  นที.สาธารณะ จาก

ยอดติดเชื  อใหม่เฉลี.ย 5-6 พนัคนต่อวนั เพิ.มขึ  นเท่าตวัเมื.อสปัดาหก่์อน และมาตรการนี คลา้ยกบัที.เนเธอรแ์ลนดแ์ละฝรั.งเศสนาํกลบัมาใช ้

 (+/-) ห ุน้ญี2ปุ่ นร ่วงหลังความหวังเร ื2องวัคซนีโควิด-19, มาตรการกระตุ้นของสหร ัฐลดน้อยลง หุน้ญี.ปุ่ นลดลงในวนันี  ตามการปรบัลงในคืน

ที.ผ่านมาของตลาดหุน้วอลลส์ตรีทเนื.องจากการระงบัการทดลองวคัซีนโควิด-19 และการขาดการทาํขอ้ตกลงเรื.องมาตรการกระตุน้ทางการคลงั

เพิ.มเติมจากสหรฐัถ่วงทัศนะตลาด ทั งนี   ดัชนีนิกเกอิปรบัลง 0.05% มาที. 23,589.35 ในช่วงปิดตลาดภาคเที.ยงวนันี  ขณะที. ดชันี TOPIX ร่วง  

0.51% มาที. 1,640.69 ในวนัองัคาร ดชันีหลกัของตลาดหุน้วอลลส์ตรทีรว่งลง หลงับรษัิท Johnson & Johnson และ Eli Lilly and Co ระงบัการ

ทดลองวคัซนีโควิด-19 จากความกงัวลดา้นความปลอดภยั ซึ.งถ่วงทศันะนกัลงทนุ  ความหวงัที.ลดลงสาํหรบัมาตรการเยียวยาโควิด-19 ฉบบัใหม่

ของสหรฐัเป็นอีกปัจจยัถ่วงตลาด หลงันางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัปฏิเสธขอ้เสนอรา่งกฎหมายเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.8 

ลา้นลา้นดอลลารจ์ากทาํเนียบขาว 

 
 

  ท ี2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

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   52.3** 73.9 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื.อมั.นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   56.1** 77.4 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   104.0** 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 ้

 
 

 


