
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,872 1,863 1,847 

1,900 1,911 1,925 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลง 30.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัอยา่งหนกัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ทั �งนี �  ดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากปัจจยัต่างๆดงันี �  1.) 
แรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  จากความวิตกเกี�ยวกบัการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐที�มีแนวโน้มล่าช้า  หลังจากแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ “ปฏิเสธ” ข้อเสนอล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที�ให้ “เพิ�มวงเงิน” ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ระดับ 1.8 ล้านล้านดอลล์  โดยมองว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเยียวยา
ผลกระทบของ COVID-19 สะท้อนว่ามาตรการดงักล่าวอาจยงัไมเ่กิดขึ �นก่อนการเลือกตั �งในเดือนพ.ย.นี �  นอกจากนี �ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัยงัได้รับแรงหนุนเพิ�มจากความไม่แน่นอน
เกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนและยารักษา COVID-19 หลงั Johnson & Johnson “ระงบั” การทดลองวคัซีนต้าน COVID-19 ชั�วคราว  ส่วน Eli Lilly & Co ตดัสินใจ “ระงบั” การรับอาสาสมคัรเข้าร่วม
การทดลองแอนติบอดีสําหรับการรักษา COVID-19  2.) การอ่อนค่าของเงินปอนด์  จากความวิตกเกี�ยวกบั no-deal Brexit ขณะที�อตัราการว่างงานของสหราชอาณาจกัรเพิ�มขึ �นกว่าคาดสู่ระดับ 
4.5% กดดนัปอนด์เพิ�ม และ 3.) การอ่อนค่าของเงินยโูร  หลงัดชันีความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงเกินคาดสู่ระดบั 56.1 ในเดือนต.ค. ซึ�งการอ่อนค่าของเงินปอนด์และยโูรสร้างแรง
หนนุเพิ�มเติมให้กบัดอลลาร์  ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ �น +0.5% จนกดดนัให้ราคาทองคําดิ�งลงกว่า 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสงูสดุในระหว่างวนัสู่ระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,886 ดอลลาร์
ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1925.60 1886.20 1922.53 1891.91 -30.87 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1902.35 24.13 41.90 

MA 50 Days 1932.97 25.95 43.18 

MA 200 Days 1750.43 19.50 42.29 

RSI 9 Days 45.43 46.42 52.60 

RSI 14 Days 46.01 45.95 51.03 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,277.65 0.00 

ishare 17,527.43 +144.69 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9778 0.9396 0.9280 

10 วนั 0.9132 0.2655 0.6753 

20 วนั 0.9584 -0.0289 0.8755 

50 วนั 0.8729 0.3552 0.6755 

100 วนั 0.9529 0.6315 0.9332 

200 วนั 0.8651 -0.0637 0.8578 

 

 

14 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 หาจังหวะเมื�อราคาดีดตัวขึ �น ให้เปิดสถานะ
ขาย หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,900-
1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งเข้าซื �อคืนเพื�อทํากําไร
บางส่วน หากราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้โซนแนวรับ 1,872-
1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ความแข็งแกร่งและแรงซื �อยงัคงน้อย ระยะสั �นราคาพยายามฟื�นตวัขึ �นหลงัจากทิ �งตวัลงแนะนํา หากการดีดตวักลบัราคายงั
ไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,900-1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อาจเกิดแรงขายซึ�งจะกดดนัให้ราคาปรับตวัลง โดยมีแนว
รับระยะสั �นที� 1,872-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ( Low ของสปัดาห์ก่อนหน้า และ Low เดือนสิงหาคม) 



 

 

• (-) Eli Lilly ระงับการทดลองแอนติบอดีรักษาโรคโควิด-19 เหตุกังวลความปลอดภัย  Eli Lilly & Co ซึ�งเป็นบริษัทยาของสหรัฐ เปิดเผยว่า ทาง

บริษัทได้ตดัสินใจระงบัการรับอาสาสมคัรเข้าร่วมการทดลองแอนติบอดีสําหรับการรักษาโรคโควิด-19 เนื�องจากมีความกงัวลเกี�ยวกบัความปลอดภยั  Eli 

Lilly & Co ระบุในแถลงการณ์ว่า คณะกรรมการติดตามความปลอดภยัด้านข้อมลูของบริษัทได้แนะนําให้ระงบัการรับอาสาสมคัรทดลองแอนติบอดีใน

โครงการทดลองซึ�งได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลสหรัฐ โดยแอนติบอดีชนิดนี �เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ที� Eli Lilly & Co ใช้

ทดลองรักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กบัการใช้ยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ของบริษัทกิลเลียด ไซแอนเซส (Gilead Sciences)  "ความปลอดภยัถือ

เป็นเรื�องที�สําคญัอย่างมาก" โฆษกของ Eli Lilly & Co กล่าว แตไ่ม่ได้ให้ข้อมลูเพิ�มเตมิวา่อะไรเป็นสาเหตทีุ�ทําให้คณะกรรมการฯกงัวลเรื�องความปลอดภยั

และแนะนําให้ระงบัโครงการดงักล่าว 

• (-) ZEW เผยดัชนีความเชื�อมั�นเยอรมนีตํ�ากว่าคาดในเดือนต.ค.  ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของ

เยอรมนีร่วงลงสู่ระดบั 56.1 ในเดือนต.ค. จากระดบั 77.4 ในเดือนก.ย. ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 73.0 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื�อมั�นธุรกิจขนาดย่อมสูงสุดรอบ 7 เดือนในก.ย.  สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันี �ว่า ดชันีความ

เชื�อมั�นของธุรกิจขนาดย่อมพุ่งขึ �น 3.8 จดุ สู่ระดบั 104 ในเดือนก.ย. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่กิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในเดือนก.พ. 

• (-) เงินดอลล์แข็ง หลังจอนห์สันฯระงับทดลองวัคซีน   ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (13 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุพากนัเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัจากบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ประกาศ

ระงบัการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลงัพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองรายหนึ�งล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความ

เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.50% แตะที�ระดบั 93.5329  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียกบบัเงินเยน ที�

ระดบั 105.49 เยน จากระดบั 105.34 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9145 ฟรังก์ จากระดบั 0.9093 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐ

ยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3140 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3114 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ ที�ระดบั 1.1744 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1810 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.2933 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3063 ดอลลาร์  

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ดีดตัวเดือนที� 4 ในก.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตวัขึ �นเป็นเดือนที� 4 ติดต่อกนั โดย

เพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนก.ย. หลงัจากปรับตวัขึ �น 0.4% ในเดือนส.ค.  ก่อนหน้านี � ดชันี CPI ดีดตวัขึ �น 0.6% ในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากร่วงลงติดต่อกนั 

3 เดือน โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการชตัดาวน์เพื�อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  เมื�อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึ �น 1.4% ในเดือนก.ย. 

หลงัจากดีดตวัขึ �น 1.3% ในเดือนส.ค.  การปรับตวัขึ �นของดชันี CPI ในเดือนก.ย.ได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �น 6.7% ของราคารถยนต์มือสอง และรถบรรทกุ 

นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ ดชันี CPI เพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนก.ย. เมื�อเทียบรายเดือน และเพิ�มขึ �น 1.4% เมื�อเทียบรายปี 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 157.71 จุด วิตกข่าวบริษัทยาระงับทดลองวัคซีน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (13 ต.ค.) เนื�องจากนัก

ลงทนุวิตกกงัวลเกี�ยวกบัข่าวบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ระงบัการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลงัพบผู้ เข้าร่วมการทดลองรายหนึ�งล้ม

ป่วยโดยไม่ทราบสาเหต ุและบริษัท Eli Lilly & Co ประกาศระงบัการรับอาสาสมคัรเข้าร่วมการทดลองแอนติบอดีสําหรับการรักษาโรคโควิด-19 เนื�องจาก

มีความกงัวลเกี�ยวกบัความปลอดภยั  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,679.81 จุด ลดลง 157.71 จุด หรือ -0.55% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 

3,511.93 จดุ ลดลง 22.29 จดุ หรือ -0.63% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,863.90 จดุ ลดลง 12.36 จดุ หรือ -0.10% 

 

 

                         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   52.3** 73.9 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย 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% 

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 

 
 

 


