
  

                           หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,900-
1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ อาจทําให้เห็นอาจการย่อตัวลงอีกครั'ง 
โดยประเมินแนวรับไว้ที,  1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืน
เหนือแนวรับแรกได้ จะเห็นการอ่อนตัวลงต่อของราคาไปยังแนวรับ
ถัดไปโซน 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

14 ตุลาคม 2563 

สรุป สํานักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรวมถึงสํานักข่าวรอยเตอร์ รายงานโดยอ้างร่างเอกสารบ่งชี "ว่า การเจราจา Brexit ระหว่าง EU และ อังกฤษ มีความ
คืบหน้าไม่มากพอ ซึ3ง ผู้ นําประเทศกลุ่ม EU เตรียมแจ้งให้นายมิเชล บาร์นิเยร์ หวัหน้าผู้แทนเจรจาการค้าฝ่าย EU ออกมากดดนัองักฤษให้บรรลุข้อตกลงการค้า
โดยเร็ว และเตรียมหาแผนรับมือกรณีองักฤษแยกตวัออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) ด้วย ประเด็นดงักล่าว ส่งผลให้นกัลงทนุจบัตา การ
ประชมุสดุยอดผู้ นําสหภาพยโุรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ในวนัพฤหสับดีและวนัศกุร์นี " เพื3อประเมินความคืบหน้า ซึ3งความกงัวลเกี3ยวกบัการเจรจาที3เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแต่
ไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้สกุลเงินยูโรและปอนด์ มีแนวโน้มร่วงลงต่อไป จนอาจสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําเพิ3มเติม อย่างไรก็ตาม ในระยะสั "นหากราคา
ทองคําดีดตวัขึ "นแต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,900-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทนุอาจทยอยเปิดสถานะขายเพื3อทํากําไรระยะสั "นตามแนวต้านต่างๆ 
(สถานะขายตดัขาดทนุหากผ่าน 1,925 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) โดยหากไม่สามารถผ่านไปได้อาจเห็นการย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ นกัลงทนุที3รับความเสี3ยงได้น้อย
รอจงัหวะเข้าซื "อคืนบริเวณแนวรับ 1,872-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุสามารถถือสถานะขายตอ่ 

ตารางที, 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

14/10/2563 15:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,889.30 1,899.14 9.84  0.52% 

Spot Silver ($) 24.12 24.21 0.09  0.39% 

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

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.45 42.25 -0.20  -0.47% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.16 39.94 -0.22  -0.55% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1742 1.1745 0.0002  0.02% 

ที,มา : Bisnews 

ที,มา : Bisnews 
 

 1,872  1,863  1,847 

  1,900  1,911  1,925 

 

  



 

 

• (-) อียูเผยต้องการข้อตกลงเบร็กซิทแต่พร้อมหากไม่มีข้อตกลง  นายเทียร์รีย์ เบรตนั กรรมาธิการตลาดภายในของสหภาพยโุรป (EU) ระบวุ่า 
สหภาพยโุรปต้องการข้อตกลงเบร็กซทิ แต่ EU พร้อมสําหรับกรณีที3ไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง  องักฤษซึ3งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบั 6 ของ
โลก ออกจากสหภาพยโุรปในเดือนม.ค. และนบัตั "งแต่นั "นมาเผชิญภาวะติดขดัด้านการเจรจากบัสหภาพยโุรปเพื3อรักษาการไหลเวียนทางการค้าอย่าง
เสรี  ผู้ นําสหภาพยโุรปเตรียมจดัการประชมุสดุยอด ณ กรุงบรัสเซลส์ ในวนัพฤหสับดีและวนัศกุร์ เพื3อประเมินความคืบหน้า และนายกรัฐมนตรีบอริส 
จอห์นสนัขององักฤษระบวุ่า เขาต้องการทราบภายในวนัที3 15 ต.ค.ว่า จะสามารถบรรลขุ้อตกลงหรือไม่  

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะนักเก็งกาํไรหวั,นความเสี,ยง  ดอลลาร์รักษาแรงบวก เมื3อเทียบกบัสกลุเงินส่วนใหญ่ในวนันี " ขณะที3ความไม่แน่นอน
ครั "งใหม่เกี3ยวกับวัคซีนโควิด-19 และการไร้ข้อตกลงเกี3ยวกบัแผนกระตุ้นการคลังสหรัฐกระตุ้นการเปลี3ยนไปสู่สินทรัพย์ที3ปลอดภัย  หยวนแทบไม่
เปลี3ยนแปลง เมื3อเทียบกบัดอลลาร์ หลงัจากที3ธนาคารกลางจีนกําหนดค่ากลางหยวนสอดคล้องเป็นส่วนใหญ่กบัประมาณการ ซึ3งบ่งชี "ว่า ทางการได้
ระงบัความพยายามในการควบคมุหยวน  นกัวิเคราะห์กล่าวว่า ยโูรและปอนด์อาจจะขยายการร่วงลงต่อไป ขณะที3การกลับไปสู่มาตรการจํากัด
กิจกรรมเศรษฐกิจในยโุรปและองักฤษเพื3อต่อสู้กับการติดเชื "อโควิด-19 ระลอก 2 สร้างความวิตกให้กับนกัลงทนุ  อย่างไรก็ตาม ความเคลื3อนไหว
อาจจะชะลอตวั ขณะที3การเลือกตั "งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที3 3 พ.ย.ใกล้ เข้ามา แต่นกัวิเคราะห์กล่าวว่า ความเชื3อมั3นโน้มเอียงไปสู่การหลีกเลี3ยง
ความเสี3ยง ซึ3งอาจจะหนนุดอลลาร์ในอีกไม่กี3วนัข้างหน้า  "ปัจจยัหลายประการบ่งชี "ถึงช่วงขาขึ "นมากขึ "นสําหรับดอลลาร์" นกัวิเคราะห์กล่าว  "แผน
กระตุ้นสหรัฐอาจจะไม่เกิดขึ "นจนถงึหลงัการเลือกตั "ง ธนาคารกลางจีนจะระงบัการแข็งค่าของหยวน และไม่มีเหตผุลในการซื "อยโูร"  ล่าสดุดอลลาร์อยู่ที3 
1.1743 ดอลลาร์/ยโูร โดยรักษาแรงบวก 0.6% จากครั "งก่อน  ปอนด์อยู่ที3 1.2926 ดอลลาร์ หลงัอ่อนลง 1% เมื3อวานนี "  ปอนด์ได้รับผลกระทบจาก
ความวิตกเกี3ยวกับการแทบไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปและโอกาสที3ธนาคารกลางอังกฤษจะใช้อัตรา
ดอกเบี "ยติดลบ  ความต้องการสินทรัพย์เสี3ยงลดลง หลงัจากที3บริษัท Johnson & Johnson เปิดเผยเมื3อวานนี "ว่า ทางบริษัทจะยติุการทดลองวคัซีนโค
วิด-19 และบริษัท Eli Lilly and Co เปิดเผยเช่นกนัว่า ทางบริษัทได้ยติุการรักษาโควิด-19 ด้วยสารภมิูต้านทาน  ความหวงัเบาบางลงว่า พรรครีพบัลิ
กนัและพรรคเดโมแครตของสหรัฐจะประนีประนอมกนัได้เกี3ยวกบัแผนกระตุ้นการคลงัรอบใหม่ ซึ3งจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ  แต่เทรดเด
อร์กล่าวว่า ความคืบหน้าทั "ง 2 เป็นแรงหนนุดอลลาร์  ล่าสดุหยวนออนชอร์อยู่ที3 6.7408 หยวนต่อดอลลาร์ โดยเมื3อวนัจนัทร์หยวนร่วงลงรายวนัหนกั
ที3สดุในรอบ 7 เดือนหลงัจากที3ธนาคารกลางลดการกนัสํารองอตัราแลกเปลี3ยนล่วงหน้าซึ3งทําให้การเทขายหยวนถกูลง 

• (-) ผู้ ป่วยโควิด-19 ใน ICU ของฝรั, งเศสเพิ,มขึ 'นมากที,สุดนับตั 'งแต่ต้นเม.ย.  ฝรั3งเศสรายงานว่า จํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 ในหน่วยดแูลผู้ ป่วยหนกั 
(ICU) เพิ3มขึ "น 94 คน สู่ 1,642 คนเมื3อวานนี " ซึ3งเป็นการทะยานขึ "นมากที3สดุนบัตั "งแต่วนัที3 6 เม.ย. และแตะระดบัสงูสดุนบัตั "งแต่สปัดาห์สดุท้ายของ
เดือนพ.ค.  ยอดผู้ ติดเชื "อรายใหม่เพิ3มขึ "น 12,993 คน ซึ3งปรับขึ "นจาก 1 วนัก่อนหน้า ค่าเฉลี3ยผู้ ติดเชื "อรายใหม่ 7 วนัปรับขึ "นติดต่อกนัเป็นวนัที3 11 สู่ 
17,387 คน ซึ3งสงูสดุนบัตั "งแต่ช่วงเริ3มต้นการระบาด  ยอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 ในฝรั3งเศสเพิ3มขึ "น 117 คน สู่ 32,942 คน ซึ3งเพิ3มขึ "นมากที3สดุในรอบ 
11 วนั ซึ3งบางส่วนเป็นผลจากการรวมข้อมลูหลายวนัจากสถานดแูลผู้สงูอาย ุ

• (+/-) วุฒิสภาสหรัฐเตรียมโหวตมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิดสัปดาห์หน้า  นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ
เปิดเผยว่า วฒิุสภาสหรัฐจะโหวตร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื3อเยียวยาประชาชนและภาคเอกชนที3ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ในสปัดาห์หน้า  "เมื3อวฒิุสภาเต็มคณะกลบัเข้าสู่สมยัการประชมุในวนัที3 19 ต.ค. ภารกิจแรกที3เราจะทําคือการโหวตมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื3อเยียวยาชาวอเมริกนั ซึ3งรวมถงึการอดัฉีดเงินโครงการ Paycheck Protection Program (PPP)" นายแมคคอนเนลล์กล่าว โดยระบถุงึโครงการ PPP 
ซึ3งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก  "เราจะผ่านร่างมาตรการดงักล่าว ก่อนที3เราจะเร่งดําเนินการรับรองผู้ พิพากษาศาลฏีกาทนัทีที3ได้รับ
รายงานจากคณะกรรมาธิการตลุาการ" นายแมคคอนเนลล์กล่าว  ถ้อยแถลงของนายแมคคอนเนลล์มีขึ "นหลงัจากเจ้าหน้าที3ทําเนียบขาวได้ขอให้สภาค
องเกรสเร่งผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเบื "องต้น เพื3อเปิดทางให้คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ สามารถอนมุติัเงิน 1.30 แสนล้านดอลลาร์
จากกองทนุ PPP ซึ3งยงัไม่มีการเบกิจ่าย ในขณะที3การเจรจาเกี3ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ระหว่างทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยงัคง
ดําเนินต่อไป   

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทร์ที3 12 ต.ค. ทั "งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Columbus Day   - - 

วนัองัคารที3 13 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   -0.2%** -0.2% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   52.3** 73.9 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   56.1** 77.4 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   104.0** 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% 

วนัพธุที3 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% 

วนัพฤหสับดีที3 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 

วนัศกุร์ที3 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 คาดการณ์ความเชื3อมั3นผู้บริโภคจาก UoM   80.2 80.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 

*ที3มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที3 02 ตลุาคม ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


