
 

 

 

 

   

1,872  1,863  1,847 

 1,909  1,922  1,934 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้วนันี �ปรบัตวัลงทาํระดบัตํ�าสดุไวท้ี�บรเิวณ 1,891.20 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ก่อนจะมีแรงซื �อหนนุใหร้าคารบีาวดข์ึ �นมาใกล ้1,900 ดอลลารต์อ่ออนซอี์ก
ครั�ง  ทา่มกลางปัจจยับวกและลบที�เขา้มากระทบ ทั�งนี �ราคาทองคาํถกูกดดนัจากความลา่ชา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั หลงันายสตีเว่น มนู
ชิน รฐัมนตรกีระทรวงการคลงัของสหรฐัระบวุ่า  "การดาํเนินการใหส้าํเรจ็ก่อนการเลือกตั�งและบงัคบัใชจ้ะเป็นเรื�องยาก"   นอกจากนี� ทองคาํไดร้บัแรงกดดนัจากการระบาด
ที�เรง่ตัวขึ �นในฝั� งยุโรป ในขณะที�ยอดผูต้ิดเชื �อรายใหม่ในยุโรปเพิ�มขึ �นทะลุระดับ 100,000 คนต่อวัน ซึ�งแซงหนา้สหรฐัซึ�งมียอดผูต้ิดเชื �อราว 51,000 คนต่อวันโดยเฉลี�ย  
ขณะที� ฝรั�งเศส ประกาศเคอรฟิ์วในช่วงเวลา 21.00-6.00 น. ในกรุงปารีสและอีก 8 เมืองใหญ่ โดยใหมี้ผลบังคบัใชต้ั�งแต่เที�ยงคืนของวนัศกุรนี์ � ซึ�งบั�นทอนการฟื�นตัวของ
เศรษฐกิจในฝั� งยโุรป เป็นปัจจยักดดนัคา่เงินยโูรและราคาทองคาํ   อยา่งไรก็ตาม ราคาทองคาํยงัไดร้บัปัจจยับวก หลงัแหลง่ข่าวระบวุ่า สหภาพยโุรปและองักฤษมีแนวโนม้
เจรจาเบร็กซิทต่อเนื�องหลังกาํหนดเสน้ตายกลางเดือนต.ค. เพื�อพยายามลดทัศนะที�ไม่ตรงกันและรกัษาขอ้ตกลงการคา้ฉบับใหม่ โดย นางอัวรซ์ูลา ฟอน แดร ์ไลเอิน 
ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ระบวุ่า "EU ตอ้งการขอ้ตกลง แต่จะไม่ใชก่ารยอมทกุอย่างเพื�อใหมี้ขอ้ตกลง เงื�อนไขตอ้งเหมาะสมดา้นการประมง, การแข่งขันที�เป็น
ธรรม และการกาํกบัดแูล"  จงึแนะนาํติดตามประเด็นการเจรจาระหว่างอีย-ูองักฤษตอ่ไป หากเป็นไปในเชิงบวก จะช่วยหนนุคา่เงินปอนดแ์ละหนนุราคาทองคาํได ้แตห่ากมี
แนวโนม้ขัดแยง้กันมากขึ �น อาจกลบัมากดดันปอนดแ์ละกดดนัราคาทองคาํไดเ้ช่นกัน   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,904- 
1,909 ดอลลารต์อ่ออนซ ์สง่ผลใหแ้รงซื �อยงัคงถกูจาํกดั  สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นระยะสั�นในโซน 1,909 ดอลลารต์อ่ออนซห์ากผ่านไปไดแ้นวตา้นสาํคญัจะอยูใ่นบรเิวณ 
1,922 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ ขณะที�แนวรบันั�นยงัคงประเมินในโซน 1,872-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์( Low ของสปัดาหก์่อนหนา้ และ Low เดือนสิงหาคม) แนะนาํกลยทุธ ์แบ่ง
ขายหากราคาปรบัตัวขึ �นไม่ผ่านโซน 1,909-1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์ชะลอการขายหากราคาผ่าน 1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั�งนี � อาจพิจารณาแบ่งเขา้ซื �อคืนทาํกาํไร
บางสว่นหากราคาออ่นตวัลงไมห่ลดุแนวรบัโซน 1,872-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

                    หากราคาดีดตัวข ึ�น ไม่ผ่าน แ น วต้าน โซน  1,909- 

1,922 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์แนะนําขายในบร ิเวณดังกล่าว (ชะลอ

การขายหากผ่าน 1,922 ดอลลารต์ ่อออนซ)์  แบ่งเข ้าซ ื�อคืนหาก

ราคาไม่หลุดแนวร ับโซน 1,872-1,863 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 
 

15 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

15/10/2563  11.40  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,901.30 1,900.89 -0.42  -0.02% 

Spot Silver ($) 24.25 24.18 -0.07  -0.28% 

เงนิบาท (฿/$) 31.11 31.15 0.04  0.14% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,050 50  0.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.32 43.36 0.04  0.09% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.09 41.08 -0.01  -0.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1746 1.1751 0.0005  0.04% 

ที8มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) อ ียู-อ ังกฤษเตร ียมหาร ือเบร ็กซทิต่อเนื8องหลังกาํหนดเส้นตายกลางต.ค.  แหล่งข่าวและเอกสารระบุวา่ สหภาพยโุรปและองักฤษมีแนวโนม้
เจรจาเบร็กซทิตอ่เนื�องหลงักาํหนดเสน้ตายกลางเดือนต.ค. เพื�อพยายามลดทศันะที�ไม่ตรงกนัและรกัษาขอ้ตกลงการคา้ฉบบัใหม่      นางอวัรซู์ลา ฟอน 
แดร ์ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และนายชารล์ส์ มิเชล ประธานสภายุโรปหารือกันในเมื�อวานนี�เกี�ยวกับการเจรจาเบร็กซิทกับ
นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สนัขององักฤษ นางฟอน แดร ์ไลเอินระบุว่า "EU ตอ้งการขอ้ตกลง แต่จะไม่ใช่การยอมทกุอย่างเพื�อใหมี้ขอ้ตกลง เงื�อนไข
ตอ้งเหมาะสมดา้นการประมง, การแข่งขนัที�เป็นธรรม และการกาํกบัดแูล" โดยประเมินวา่ ยงัคงตอ้งมี "การดาํเนินการอย่างมาก" สาํหรบัผูเ้จรจา 

 (+)  สหร ัฐเตร ียมพ ิจารณาเพ ิ8ม"Ant Group"ของจีนในบัญชีด ําการค้า  แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัยื�นขอ้เสนอต่อคณะ
บริหารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเพื�อเพิ�มบริษัท Ant Group ของจีนในบญัชีดาํการคา้ ก่อนที�บรษัิทเทคโนโลยีการเงินดงักล่าวจะขาย
หุน้ต่อสาธารณชน ไม่ชดัเจนว่า หน่วยงานรฐับาลสหรฐัที�ตดัสินใจว่าจะเพิ�มบริษัทดงักล่าวในบญัชีดาํหรือรายการ "Entity List" จะพิจารณาประเด็น
ดงักล่าวเมื�อไร การดาํเนินการดงักล่าวมีขึ �น ในขณะที�กลุ่มต่อตา้นจีนในคณะบรหิารของปธน.ทรมัป์พยายามส่งสญัญาณเพื�อสกดันกัลงทนุสหรฐัจาก
การมีส่วนร่วมในการเสนอขายหุน้ต่อสาธารณชนเป็นครั�งแรก (IPO) สาํหรบับรษัิท Ant Group โดยการจดทะเบียนในเซี�ยงไฮแ้ละฮ่องกงอาจมีมลูค่า
สงูเป็นประวตักิารณที์� 3.5 หมื�นลา้นดอลลาร ์

 (-) ฝร ั8งเศสประกาศเคอรฟิ์วกรุงปาร ีสและ 8 เมืองใหญ่ สกัดโควิดระบาดรอบสอง  ประธานาธิบดีเอมมานเูอล มาครง ของฝรั�งเศส ประกาศ
เคอรฟิ์วในช่วงเวลา 21.00-6.00 น. ในกรุงปารีสและอีก 8 เมืองใหญ่ โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั�งแตเ่ที�ยงคืนของวนัศกุรนี์ � และจะตอ่เนื�องไปเป็นเวลาอย่าง
นอ้ย 4 สปัดาห ์เพื�อสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 "มาตรการเคอรฟิ์วจะมีผลบงัคบัใชใ้นแควน้อีล เดอ ฟรอ็งส ์และอีก 8 เมืองใหญ่ ไดแ้ก่ เกรอ
โนเบิล, ลีล, รูอ็อง, ลียง, แอ็ก-มารเ์ซย,์ แซงต-์เอเตียนน,์ ตลููส และมงตเ์ปอลิเยร"์ นายมาครงกล่าว นายมาครงระบุเสริมว่า ฝรั�งเศสไดเ้ขา้สู่ระยะการ
แพร่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควดิ-19 แลว้ โดยมีผูต้ิดเชื �อรายใหม่เฉลี�ย 20,000 รายต่อวนั "ตอนนี�เราเขา้สู่ช่วงเวลาที�จะตอ้งรบัมือกบัไวรสัที�กระจาย
อยู่ทั�วประเทศ" อย่างไรก็ตาม นายมาครงอธิบายว่า แมส้ถานการณ์จะน่าเป็นห่วงและการประกาศเคอรฟิ์วนี�เป็นมาตรการที�ตรงจุด แต่การที�จะ
ประกาศใชท้ั�วประเทศนั�นยงัคงเป็นเรื�องที�เกินจาํเป็น 

 (-) OECD เตอืนจดี ีพอี ังกฤษอาจหดตัว 10% ในปีนี�ขณะฟื� นตัวเล็กน้อยในปี 2021 องคก์ารเพื�อความรว่มมือและการพฒันาเศรษฐกิจ (OECD) 
มีทศันะลบมากกว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) เกี�ยวกับแนวโนม้เศรษฐกิจอังกฤษ และส่งสัญญาณว่า ผลในความเป็นจริงอาจแมแ้ต่ย ํ�าแย่กว่า
คาดการณ์ของ OECD เอง   การทะยานขึ �นของยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 และความเป็นไปไดข้องการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (EU) โดยปราศจาก
ขอ้ตกลงการคา้หมายความวา่ องักฤษเผชิญ "ความเสี�ยงช่วงขาลงครั�งสาํคญั" OECD ระบวุ่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มีแนวโนม้จะ
หดตัวกว่า 10% ในปีนี�อยู่แล้วและจะฟื� นตัวจากความสูญเสียเพียงบางส่วนในปี 2021 รายงานดังกล่าวที�เผยแพร่ในวันอังคารมีขึ �น ในขณะที�
นายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์สนัขององักฤษเผชิญแรงกดดนัมากขึ �นในการสั�งปิดเมืองทั�วประเทศเพื�อควบคมุการระบาดระลอก 2 ของโควดิ-19 

 (+/-) ทร ัมป์ลุยหาเสียงในไอโอวา โพลชี�ไบเดนคะแนนนําทั8วประเทศ  ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์แห่งสหรฐัเดินทางไปรณรงคห์าเสียงที�รฐั
ไอโอวาในวนัพุธตามเวลาสหรฐั โดยมีเปา้หมายที�จะชิงคะแนนนิยมในพื�นที�ดงักล่าวจากนายโจ ไบเดน ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเด
โมแครต ในขณะที�เหลือเวลาอีกเพียง 3 สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเลือกตั�งในวนัที� 3 พ.ย. รายงานระบุว่า ปธน.ทรมัป์จะปักหลักหาเสียงที�สนามบิน
เดสโมนส ์รฐัไอโอวา ซึ�งการหาเสียงในรฐัไอโอวาเป็นส่วนหนึ�งของแผนการเดนิสายหาเสียงในบรรดารฐัสาํคญัที�จะเป็นตวัชี�ขาดวา่ ใครจะไดร้บัชยัชนะ
ในการเลือกตั�งครั�งนี � ส่วนในวนัพฤหสับดีนี� ปธน.ทรมัป์จะเดินทางไปหาเสียงที�รฐันอรท์แคโรไลนา และจะไปยังรฐัฟลอริดาและจอรเ์จียในวนัศุกร ์
สาํหรบัในวนัเสารนี์� ปธน.ทรมัป์มีกาํหนดกล่าวคาํปราศรยัที�รฐัมิชิแกนและวสิคอนซิน และจะขึ �นปราศรยัในคืนวนัเสารที์�ลาสเวกสั รฐัเนวาดา ก่อนที�จะ
เดินทางไปยงัรฐัทางฝั� งตะวนัตก โพลสาํรวจของ Reuters/Ipsos บ่งชี �ว่า คะแนนนิยมของปธน.ทรมัป์และนายไบเดนสูสีกนัในรฐัฟลอริดา ซึ�งเป็นหนึ�ง
ในรฐัสมรภูมิ (Battle Ground States) โดยคะแนนนิยมของปธน.ทรมัป์อยู่ที� 47% ส่วนคะแนนของนายไบเดนอยู่ที� 49% ขณะเดียวกนันายไบเดนมี
คะแนนนาํในรฐัแอรโิซนา และมีคะแนนนาํทั�วประเทศทิ �งหา่งจากปธน.ทรมัป์อยู่ประมาณ 10% 

 
  ท ี8มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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.   0.7%** 4.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.4%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.4** 0.3% 

วนัพฤหสับดีที� 15 ต.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ย.   1.7%** 2.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย.   -2.1%** -2.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   14.4 15.0 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   810K 840K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   13.9 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 ้

 
 

 


