
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,872 1,863 1,847 

1,909 1,922 1,934 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 9.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัจากเงินปอนด์ฟื�นตวัขึ �นจากระดบัตํ�าสดุที�ทําไว้ในวนัพธุ  หลงัจาก
แหล่งข่าวเผยว่า  แม้ข้อตกลงการค้าระหว่าง EU-UK เป็นเรื�องยาก แต่ยงัคงเป็นไปได้และการเจรจาจะยงัคงดําเนินต่อไปในอีกไม่กี�สัปดาห์ข้างหน้า  ซึ�งช่วยบรรเทาความวิตกเกี�ยวกับ no-deal 
Brexit ได้  ซึ�งการแข็งค่าของปอนด์กดดันดอลลาร์ให้ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์จาเป็นปัจจัยหนุนทอง  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนุนเพิ�มจากแรงซื �อ Buy the dip 
ท่ามกลางความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัเส้นทางการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ  รวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี�ยวกับการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที� 3 พ.ย.นี �  ปัจจัยที�กล่าวมาหนุนให้ราคาทองคํา
ทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,912.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําลดช่วงบวกในเวลาต่อมา  เนื�องจากดอลลาร์ฟื�นตัวขึ �น  หลังจากนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ 
ออกมายอมรับว่า “เป็นเรื�องที�ยาก” ที�จะมีการบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย. เพราะพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัยงัคงมี
ความขดัแย้งกนัในหลายประเด็นซึ�งรวมถึงวงเงินของมาตรการดงักล่าว  ข่าวดงักล่าวกลบัมากระตุ้นแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัจนส่งผลสกดัช่วงบวกของราคาทองคํา   ด้านกองทนุ 
SPDR ถือครองทองคําเพิ�ม +0.29 ตนัสู่ระดบั 1,277.94 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์  และดชันี
ภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1912.97 1881.89 1891.45 1901.12 9.21 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1902.07 24.17 42.12 

MA 50 Days 1929.77 25.86 43.16 

MA 200 Days 1752.14 19.53 42.16 

RSI 9 Days 46.08 46.52 57.98 

RSI 14 Days 46.48 46.09 54.75 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,277.94 +0.29 

ishare 17,527.43 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9718 0.9091 0.9906 

10 วนั 0.8949 0.2135 0.6231 

20 วนั 0.9466 0.2702 0.8641 

50 วนั 0.9027 0.3594 0.6660 

100 วนั 0.9521 0.6200 0.9338 

200 วนั 0.8680 -0.0497 0.8602 

 

 

15 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาดีดตัวขึ �นไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,909- 
1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําเปิดสถานะขายในบริเวณ
ดังกล่าว(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์)  
เน้นการลงทุนระยะสั �นและไม่ควรถือสถานะจํานวนมาก
หลายวัน 

 

ราคาทองคํายงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,904- 1,909 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้แรงซื �อยงัคงถกูจํากัด  สําหรับวนันี �ประเมินแนว
ต้านระยะสั �นในโซน 1,909 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หากผ่านไปได้แนวต้านสําคญัจะอยูใ่นบริเวณ 1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะที�แนวรับ
นั �นยงัคงประเมินในโซน 1,872-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ( Low ของสปัดาห์ก่อนหน้า และ Low เดือนสิงหาคม) 



 

 

• (+) เงนิดอลล์อ่อน กังวลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่คืบ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (14 ต.ค.) เนื�องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี�ยวกับทิศทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ หลังจากนายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลังสหรัฐยอมรับว่า ทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหม่ได้ก่อนการ
เลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 
0.16% แตะที� 93.3865 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.10 เยน จากระดบั 105.49 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟ
รังก์สวิส ที�ระดบั 0.9131 ฟรังก์ จากระดบั 0.9145 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นสู่ร่ะดบั 1.3145 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดบั 1.3140 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1750 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1744 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็ง
คา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3023 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2933 ดอลลาร์  

• (+) จํานวนผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลรัฐนิวยอร์กพุ่งกว่า 2 เท่าในเดือนที9แล้ว  สํานกัข่าว NBC รายงานว่า จํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 ที�เข้ารับการ
รักษาตวัในโรงพยาบาลในรัฐนิวยอร์กได้พุ่งขึ �นกวา่ 2 เทา่ในเดือนที�แล้ว โดยอยู่ที�ระดบั 923 ราย ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตว่นัที� 25 มิ.ย.   

• (+) เฟดชี �เศรษฐกิจต้องใช้เวลาอีก 1 ปีกว่าจะกลับสู่การขยายตัวก่อนช่วงโควดิ  นายริชาร์ด แคลริดา รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าว
ในวนันี �วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจําเป็นต้องใช้เวลาอีก 1 ปีเพื�อให้มีการขยายตวักลบัสู่ระดบัก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � นายแคลริดาระบุว่า 
แนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสงู และภาวะถดถอยที�เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะฉุดให้เศรษฐกิจทรุดตวัลงอย่างหนกั ทําให้ต้องใช้
เวลาอีก 1 ปีกว่าที�เศรษฐกิจจะกลับมามีการขยายตวัเทียบเท่ากับปี 2562  นอกจากนี � นายแคลริดากล่าวเสริมว่า สําหรับการฟื�นตัวของการจ้างงาน 
อาจจะต้องใช้เวลามากกวา่ 1 ปี 

• (-) รัสเซียประกาศจดทะเบียนวัคซีนต้านโควดิ-19 ตัวที9 2 ในวันนี �  ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ผู้ นํารัสเซีย ประกาศในวนันี �ว่า รัสเซียได้ทําการจด
ทะเบียนวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นตวัที� 2 ในวนันี �  "ศนูย์วิจยัโนโวซิเบิร์สค์ เวคเตอร์ได้ทําการจดทะเบียนวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นตวัที� 2 ในวนันี � 
โดยใช้ชื�อวา่ EpiVacCorona" ปธน.ปตูนิกล่าว 

• (-) "มนูชิน" ยอมรับไม่สามารถบรรลุดีลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเลือกตั �งปธน.  นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวว่า พรรคเดโม
แครตและรีพบัลิกนักําลงัมีความคืบหน้าในบางด้านเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19  นายมนูชินกล่าวว่า ตนและนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือกนัในหลายประเด็นในวนันี � และจะมีการเจรจาต่อไปในวนัพรุ่งนี �  
นอกจากนี � นายมนชิูนยอมรับวา่ การบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย. ถือเป็นเรื�อง
ที�ยาก โดยทั �งสองฝ่ายยงัคงมีความขดัแย้งกนัในหลายประเดน็ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI ดีดตัวมากกว่าคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตวั 0.4% ในเดือนก.ย. เมื�อ
เทียบรายเดือน หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนส.ค.  ดชันี PPI ได้รับแรงหนนุจากการพุ่งขึ �นของราคาที�พกัในโรงแรม  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PPI ปรับตวัขึ �น 
0.4% ในเดือนก.ย. หลงัจากร่วงลง 0.2% ในเดือนส.ค.  ทางด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี PPI จะปรับตวัขึ �น 0.2% ในเดือนก.ย. เมื�อ
เทียบรายเดือน และเพิ�มขึ �น 0.2% เมื�อเทียบรายปี 

• (-) อังกฤษประกาศล็อกดาวน์ "ลิเวอร์พูล" หลังพบโควดิระบาดหนัก  รัฐบาลองักฤษประกาศล็อกดาวน์เมืองลิเวอร์พูลในวนันี � หลงัพบว่าเป็นเมืองที�
มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19  การประกาศล็อกดาวน์ดงักล่าวได้ส่งผลให้มีการปิดผับและบาร์ ยกเว้นในร้านที�มีการจําหน่ายอาหาร 
รวมทั �งมีการปิดแหล่งกาสิโน ศนูย์สนัทนาการ และสถานที�ออกกําลงักาย   

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 165.81 จุด วติกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่คืบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกนัเป็นวนัที�สองเมื�อคืนนี � (14 ต.ค.) 
หลังจากนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐยอมรับว่า ทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจครั �งใหม่ได้ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย. นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากผลประกอบการที�อ่อนแอของธนาคารรายใหญ่
อย่างแบงก์ ออฟ อเมริกา และเวลส์ ฟาร์โก  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,514.00 จุด ลดลง 165.81 จุด หรือ -0.58% ขณะที�ดชันี S&P500 
ปิดที� 3,488.67 จดุ ลดลง 23.26 จดุ หรือ -0.66% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,768.73 จดุ ลดลง 95.17 จดุ หรือ -0.80% 

 

 

                         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.   0.7%** 4.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (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.   1.9% 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 

 
 

 


