
  

                           บริเวณ 1,904-1,909 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคายัง
ไม่สามารถปรับตัวขึ $นยืนเหนือโซนนี $ คาดการณ์ว่าราคาทองคําจะค่อยๆ
อ่อนตัวลงมา โดยประเมินแนวรับไว้ในบริเวณ 1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
และหากแนวรับนี $ไม่สามารถรับได้นักลงทุนต้องระมัดระวังการอ่อนตัว
ลงต่อของราคาทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณ 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

15 ตุลาคม 2563 

สรุป ความกงัวลเกี�ยวกบัความตงึเครียดจีน-สหรัฐ เมื�อแหล่งข่าวระบวุา่ คณะบริหารของปธน.ทรัมป์ กําลงัพิจารณาเพิ�มบริษัท Ant Group ของจีนไว้ในบญัชีดํา
การค้าก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั 8งแรก (IPO) ในตลาดเซี�ยงไฮ้และฮ่องกง ประกอบกบั กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนสถาบนัการเงิน
ระหว่างประเทศที�ทําธุรกิจกบั บุคคล ที�มีความเกี�ยวกบัการปราบปรามของจีนในฮ่องกงว่า อาจเผชิญการควํ�าบาตรที�เข้มงวดเร็วๆนี 8 แม้ว่าประเด็นดงักล่าว จะ
กระตุ้นแรงซื 8อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั แตก็่หนนุสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัเช่นกนั แนะนําติดตาม ปธน.ทรัมป์ จะเข้าร่วมรายการเพื�อ
แสดงวิสยัทศัน์ที�สถานีโทรทศัน์ NBC News พร้อมกบั กบันายโจ ไบเดน มีกําหนดปรากฏตวัในรายการของสถานีโทรทศัน์ ABC ทั 8ง 2 งานมีกําหนดจดัขึ 8น ณ 
เวลา 07.00 น.ของวนัศกุร์ตามเวลาไทย แทนการดีเบตรอบ 2 ที�ถูกยกเลิกไป ในระยะสั 8นแนะนํา หากราคาดีดตวัขึ 8นนกัลงทนุที�สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํา
กําไรบางส่วนออกมาโดยให้ดวูา่ราคาจะผ่านแนวต้านบริเวณ 1,904-1,909 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้หรือไม่ และหากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมา ไม่หลุดแนว
รับ แนะนําทยอยเข้าซื 8อคืนเพื�อทํากําไรระยะสั 8น ทั 8งนี 8 ประเมินแนวรับไว้ที� 1,872-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที7 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15/10/2563 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,901.30 1,892.85 -8.45  -0.44% 

Spot Silver ($) 24.25 23.89 -0.37  -1.51% 

เงนิบาท (฿/$) 31.11 31.22 0.12  0.37% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,000 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.32 42.90 -0.42  -0.97% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.09 40.53 -0.56  -1.36% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1746 1.1705 -0.0041  -0.35% 

ที7มา : Bisnews 

ที7มา : Bisnews 
 

 1,872  1,863  1,847 

  1,909  1,922  1,934 

 

  



 

 

• (+) ก.ต่างประเทศสหรัฐขู่ควํ7าบาตรสถาบันการเงินมีเอี7ยวปราบปรามฮ่องกง  เมื�อวานนี 8กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนสถาบนัการเงิน
ระหว่างประเทศที�ทําธุรกิจกบับคุคลที�รับผิดชอบการปราบปรามของจีนในฮ่องกงว่า สถาบนัเหล่านั 8นอาจเผชิญการควํ�าบาตรที�เข้มงวดเร็วๆนี 8  ใน
รายงานต่อสภาคองเกรส กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบชืุ�อบคุคล 10 ราย ซึ�งรวมถึงนางแคร์รี หลํ�า ผู้บริหารเกาะฮ่องกง ซึ�งทั 8งหมดถกูควํ�าบาตร
อยู่แล้ว และระบวุ่า ภายใน 60 วนัทางกระทรวงฯจะระบชืุ�อสถาบนัการเงินที�ทําธุรกรรมสําคญักบัพวกเขา  ความเคลื�อนไหวนี 8เป็นการตอบโต้ครั 8งล่าสดุ
ของสหรัฐต่อการดําเนินการของจีนในฮ่องกง ซึ�งรวมถงึการบงัคบัใช้กฎหมายความมั�นคงแห่งชาติฉบบัใหม่ในปีนี 8 ซึ�งสหรัฐระบวุ่า เป็นการละเมิดพนัธ
สญัญา "1 ประเทศ 2 ระบบ" ของจีนต่อฮ่องกงที�ไม่อาจยอมรับได้ 

• (-) ดอลลาร์ได้รับแรงซื $อขณะความหวังแผนกระตุ้นเลือนลาง  ดอลลาร์ปรับขึ 8นในวนันี 8 ขณะที�ยอดผู้ ติดโควิด-19 ที�เพิ�มขึ 8นและการที�แทบไม่มี
ความคืบหน้าเกี�ยวกบัข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐสร้างความวิตกให้กบันกัลงทนุ ขณะที�ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงสู่ระดบัตํ�าสุดรอบ 1 สัปดาห์ 
หลงัจากที�ผู้ ว่าการธนาคารกลางส่งสญัญาณความเป็นไปได้ในการลดอตัราดอกเบี 8ยหรือการซื 8อพนัธบตัร  ฝรั�งเศสประกาศเคอร์ฟิว ขณะที�ยอดผู้ ติด
เชื 8อโควิด-19 รายวนัพุ่งสงูในฤดใูบไม้ร่วง ซึ�งกระตุ้นความวิตกเกี�ยวกบักระแสการล็อกดาวน์ครั 8งใหม่ทั�วโลก ในขณะที�ความหวงัเกี�ยวกบัการใช้จ่ายเพื�อ
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเลือนลางลง  เยนอยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 2 สปัดาห์ต่อดอลลาร์ ดอลลาร์รักษาแรงบวกหรือปรับขึ 8นเมื�อเทียบกบัสกลุเงินอื�นๆ 
ยกเว้นเมื�อเทียบกับปอนด์ซึ�งพุ่งขึ 8นจากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเบร็กซิท  ดูเหมือนว่าแผนกระตุ้นของสหรัฐจะเผชิญอุปสรรค  "การ
ดําเนินการให้สําเร็จก่อนการเลือกตั 8งและบงัคบัใช้จะเป็นเรื�องยาก" นายสตีฟ มนชิูน รมว.คลงัสหรัฐกล่าวเมื�อวานนี 8 โดยเสริมว่า เขาและนางแนนซ ี
เพโลซ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ยงั "มีความเห็นที�ต่างกนั" เกี�ยวกบัการให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรกในการใช้จ่าย  ความล่าช้า
ดงักล่าวเป็นแรงหนนุดอลลาร์ในช่วงไม่กี�สปัดาห์ที�ผ่านมาด้วยการถ่วงความเชื�อมั�นของนกัลงทนุและหนนุอปุสงค์สําหรับสินทรัพย์ปลอดภยั  แต่การ
ทะยานขึ 8นอย่างเต็มที�จนถงึขณะนี 8ถกูสกดัโดยคาดการณ์ที�ว่า แผนการใช้จ่ายจะเกิดขึ 8นในที�สดุ และเมื�อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินต่างๆ ดอลลาร์ทรงตวัที� 
93.428  "อย่ามองข้ามแนวโน้มการหลีกเลี�ยงความเสี�ยงมากขึ 8น ขณะที�การเลือกตั 8งสหรัฐใกล้เข้ามา ซึ�งจะเป็นแรงหนนุดอลลาร์" นกัวิเคราะห์กล่าว  
ปอนด์รักษาแรงบวก 0.5% ของเมื�อคืนนี 8 ขณะที�สหภาพยโุรปและองักฤษมีแนวโน้มเจรจาเบร็กซิทต่อเนื�องหลงักําหนดเส้นตายกลางเดือนต.ค. เพื�อ
พยายามลดทศันะที�ไม่ตรงกนัและรักษาข้อตกลงการค้าฉบบัใหม่  การประชมุของผู้ นําสหภาพยโุรปในวนันี 8จะกดดนัให้องักฤษยอมผ่อนปรน โดยจะ
ระบวุ่า การค้ามลูค่าหลายล้านล้านยโูรอาจได้รับความเสียหาย ถ้าองักฤษไม่เปลี�ยนแปลงในประเด็นการประมง, การแข่งขนัที�เป็นธรรม และแก้ไข
ความขดัแย้ง 

• (-) ซโินแวก ยักษ์ใหญ่เวชภณัฑ์จนี เล็งทดลองวัคซนีโควิดในฟิลิปปินส์ก่อนสิ $นปีนี $  นายอิริก โดมินโก ผู้อํานวยการสํานกังานอาหารและยาของ
ฟิลิปปินส์เปิดเผยในวนันี 8ว่า บริษัทซโินแวก ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ซึ�งเป็นบริษัทเวชภณัฑ์ชั 8นนําของจีน อาจจะเริ�มทําการทดลองวคัซีนต้านโรค
โควิด-19 ในฟิลิปปินส์ก่อนสิ 8นปีนี 8  นายโดมินโกกล่าวว่า ซิโนแวกได้ผ่านการทบทวนความเห็นของเหล่าผู้ เชี�ยวชาญเกี�ยวกบัการทดลองวคัซีนเฟสที� 3 
แล้ว และคาดว่าจะยื�นขอการอนมุติัจากสํานกังานอาหารและยาของฟิลิปปินส์อย่างเร็วที�สดุในสปัดาห์นี 8 โดยนายโดมินโกกล่าวว่า กระบวนการอนมุติั
อาจจะใช้เวลาประมาณ 21 วนั  นอกจากนี 8 นายโดมินโกกล่าวว่า การทดลองวคัซนีของแหล่งอื�นๆ รวมถึงการทดลองที�ดําเนินการโดยองค์การอนามยั
โลก (WHO) ซึ�งฟิลิปินส์มีส่วนร่วมด้วยนั 8น อาจจะเริ�มต้นได้ก่อนสิ 8นปี 2563   

• (+/-) "ทรัมป์"-"ไบเดน"เตรียมปราศรัยแยกช่องเช้าวันพรุ่งนี $เวลาไทยหลังยกเลิกดีเบตรอบ 2  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะเข้าร่วม
รายการเพื�อแสดงวิสยัทศัน์กบัสถานีโทรทศัน์ NBC News ในคืนวนัพฤหสับดีตามเวลาท้องถิ�น ซึ�งเป็นการแข่งขนัผ่านทางสถานีโทรทศัน์กบันายโจ ไบ
เดน แทนการโต้วาทีของประธานาธิบดีที�ผู้ ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีทั 8ง 2 ถกประเด็นต่างๆแบบตวัต่อตวั  นายไบเดนมีกําหนดปรากฏตวัในรายการ
ของสถานีโทรทศัน์ ABC และทั 8ง 2 งานมีกําหนดจดัขึ 8น ณ เวลา 20.00 น.ของวนัพฤหสับดีตามเวลาท้องถิ�น หรือ 07.00 น.ของวนัศกุร์ตามเวลาไทย  
เดิมทีทั 8งคู่มีกําหนดเข้าร่วมการโต้วาทีครั 8งที� 2 แต่งานดงักล่าวถกูยกเลิกในที�สดุ หลงัจากที�ปธน.ทรัมป์ปฏิเสธการโต้วาทีผ่านทางไกลที�ประกาศโดย
ผู้จดัการโต้วาทีประธานาธิบดี ท่ามกลางการติดเชื 8อโควิด-19 ของปธน.ทรัมป์ 

ที7มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั$งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 12 ต.ค. ทั 8งวนั 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 8นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.   0.2%** 0.4% 

วนัพธุที� 14 ต.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.7%** 4.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื 8นฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.4%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.4** 0.3% 

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   -2.1%** -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 8ามนัรายสปัดาห์   - 0.5M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 8นฐานเดือนเดือนก.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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 02 ตลุาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


