
 

 

 

 

   

1,881  1,872  1,863 

 1,922  1,934  1,943 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ขยบัขึ �นทดสอบ 1,910.67 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะเผชิญแรงขายสลบัออกมาทาํใหร้าคากลบัมาเคลื-อนไหวในแดนลบ  ปัจจยักดดนัมา
จากการแขง็ค่าของดอลลาร ์ท่ามกลางแรงซื �อดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยัจากความวิตกเกี-ยวกบัยอดผูติ้ดโควิด-19 ที-พุ่งขึ �นทั-วโลกและสหรฐั ทั�งนี � ยอดผูติ้ด
เชื �อโควิด-19 ของสหรฐัทะล ุ8 ลา้นคนแลว้ โดยเพิ-มขึ �น 1 ลา้นคนในเวลาไม่ถึง 1 เดือน  ขณะที-มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐัยงัคงลา่ชา้ แมว้่า นาย
สตีเว่น มนูชิน รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เผยว่าประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ พรอ้มทาํทุกวิถีทางเพื-อใหว้ฒิุสมาชิกของพรรครีพบัริกนั ยอมรบัขอ้ตกลงใน
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม ่เพื-อใหม้าตรการดงักลา่วไดร้บัการอนุมติัก่อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯในวนัที- 3 พ.ย.นี �  แตก่็ยงัถกูคดัคา้นจากนายมิทช ์
แมคคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒิุสภาสหรฐัฯ ที-มองวา่วงเงินที-เหมาะสมที-สดุสาํหรบัมาตรการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบไวรสัโควิด-19 คือ 5 แสนลา้นดอลลาร ์
จึงแนะนาํติดตามประเด็นนี �ต่ �อไปอย่างใกลชิ้ด เพราะกระทบตลาดค่อนขา้งมาก นอกจากนี�แนะนาํติดตามความคืบหนา้การเจรจาระหว่างอียูและองักฤษประเด็น
ขอ้ตกลงการคา้ หลงัจากอียกูดดนัองักฤษใหผ้อ่นปรนเพื-อทาํขอ้ตกลงการคา้  ขณะที- เจา้หนา้ที-เจรจาเบรก็ซิทขององักฤษ ระบวุ่า บอริส จอหน์สนั นายกฯองักฤษ จะ
ตอบกลบัและเตรียมแนวทางของเขา ต่อการเจรจาในวนันี �ตามเวลาทอ้งถิ-น  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํมีลกัษณะการแกวง่ตวัในกรอบ โดยมีการ
ทรงตวัรกัษาระดบัไว ้โดยหากวนันี �ราคาทองคาํสามารถยืนเหนือ 1,888-1,881 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจจะเกิดแรงซื �อเก็งกาํไร ทาํใหมี้โอกาสดีดตวัขึ �นทดสอบแนว
ตา้นซึ-งอยู่ที- 1,911-1,922 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคายืนเหนือแนวตา้นดงักลา่วไมไ่ดร้าคามีโอกาสออ่นตวัลงอีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธ ์แบง่ขายหากราคายืนเหนือ
แนวตา้นบรเิวณ 1,911-1,922 ดอลลารต์อ่ออนซไ์มไ่ด ้(ตดัขาดทุนหากผา่น 1,922 ดอลลารต์่อออนซ)์  โดยเนน้ทาํกาํไรระยะสั�น แลว้เขา้ซื �อคืนหากราคาอาจออ่นตวั
ลงมายืนเหนือแนวรบัโซน 1,881-1,872 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    แนะนาํซ ื�อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่ง

ตัวของราคา หลังจากราคาขยับข ึ�นอาจมีแรงขายออกมาเพ ิ-ม 

แต่หากราคาอ่อนตัวลง แล้วมีแ รงซ ื�อหนาแน่นมากพอท ี-จะ

พยุงราคาไว้ยังมีโอกาสท ี-ราคาจะฟื� นตัวข ึ�นช่วงสั�นอกีครั�ง 

 

16 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

16/10/2563  11.42  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,908.40 1,905.18 -3.22  -0.17% 

Spot Silver ($) 24.29 24.18 -0.11  -0.43% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.22 0.07  0.21% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,150 150  0.54% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.16 42.73 -0.43  -1.00% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.91 40.50 -0.41  -1.00% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1709 1.1704 -0.0005  -0.04% 

ที-มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ยอดผู้ต ิดโควดิ-19 ในสหรัฐทะลุ 8 ล้านคนขณะยอดผู้ต ิดเช ื�อพ ุ่งข ึ�นท ั-วประเทศ ยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ของสหรฐัทะลุ 8 ลา้นคนเมื-อวานนี� 
โดยเพิ-มขึ �น 1 ลา้นคนในเวลาไม่ถึง 1 เดือน ขณะที-ยอดผูต้ิดเชื �อทะยานขึ �นอีกครั�งในช่วงที-ประเทศกาํลงัจะเขา้สู่สภาพอากาศที-เย็นลง  นบัตั�งแต่การ
ระบาดเริ-มตน้ขึ �น ประชาชนเสียชีวิตกว่า 217,000  คนในสหรฐั  สหรฐัรายงานผูต้ิดเชื �อรายใหม่ 60,000 คนในวนัพุธ ซึ-งสูงสุดนับตั�งแต่วนัที- 14 ส.ค. 
โดยยอดผูต้ดิเชื �อเพิ-มขึ �นในทกุภมูิภาค โดยเฉพาะในแถบมิดเวสต ์

 (+) CDC คาดยอดตายโควิดในสหรัฐแตะ 2.4 แสนรายในสัปดาหแ์ รกเดือนพ .ย. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรฐั (CDC) เปิดเผย
คาดการณ์ครั�งใหม่ว่า จาํนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐจะแตะระดับ 240,000 รายภายในวันที-  7 พ.ย.นี� CDC เปิดเผยในรายงาน
สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ในช่วงสปัดาหที์-สิ �นสุด ณ วนัที- 7 พ.ย. คาดว่าจะมีผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรฐัเพิ-มขึ �นราว 3,400-7,100 ราย 
ซึ-งจะส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตในช่วงเวลาดงักล่าวพุ่งขึ �นแตะระดบั 229,000-240,000 ราย CDC ระบุว่า "จากการคาดการณ์ในระดบัรฐัและเขต
แดน คาดว่าในช่วง 4 สัปดาหถ์ัดจากนี� จาํนวนผูเ้สียชีวิตรายใหม่ต่อสัปดาหจ์ะเพิ-มขึ �นใน 3 เขต และลดลงใน 1 เขต" อย่างไรก็ตาม CDC กล่าวว่า 
แนวโนม้จาํนวนผูเ้สียชีวิตในรฐัและเขตแดนอื-นๆ ในอนาคตนั�น ยงัไม่แน่นอนหรืออาจจะยงัทรงตวัอยู่ สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ จากขอ้มลูล่าสุดของ
มหาวทิยาลยัจอหน์ ฮอปกินส ์ณ วนัพฤหสับดีที- 15 ต.ค. สหรฐัมีผูต้ดิเชื �อโควดิ-19 รวมในประเทศกวา่ 7,966,000 ราย และผูเ้สียชีวติกวา่ 217,600  

 (-) ดอลลารป์ร ับข ึ�นรายสัปดาหข์ณะการฟื� นตัวจากโรคระบาดหยุดนิ-ง  วนันี�ดอลลารมี์แนวโนม้มีสปัดาหที์-ดีที-สุดของเดือน ขณะที-ยอดผูต้ิดโค
วดิ-19 ที-พุ่งขึ �นและความคืบหนา้ที-หยุดนิ-งเกี-ยวกบัแผนกระตุน้สหรฐั ทาํใหน้กัลงทนุที-มีความวติกเขา้ซื �อสินทรพัยป์ลอดภยั  ขณะที-มีมาตรการควบคมุ
ครั�งใหม่เพื-อตา้นโควิด-19 ในยุโรปและองักฤษ ดอลลารพ์ุ่งสู่ระดบัสูงสุดรอบ 2 สปัดาห ์ที- 93.910 เมื-อเทียบกับตะกรา้สกุลเงินต่างๆ ดอลลารอ์ยู่ต ํ-า
กวา่ระดบัสงูสุดนั�นเล็กนอ้ยในการซื �อขายช่วงเชา้ที-ตลาดเอเชีย  ลอนดอนเขา้สู่การล็อกดาวนโ์ควดิ-19 ที-เขม้งวดขึ �นตั�งแตเ่ที-ยงคืน ขณะที-การประกาศ
เคอรฟิ์วในปารีสทาํให ้2 เมืองที-ใหญ่ที-สดุของยุโรปอยู่ภายใตม้าตรการจาํกดัของรฐั  มิดเวสตข์องสหรฐัต่อสูก้บัการพุ่งขึ �นสงูเป็นประวตักิารณข์องยอด
ผูต้ิดเชื �อรายใหม่เช่นกัน ขณะที-อากาศหนาวเย็นขึ �น ซึ-งกระตุน้ใหท้างการจดัตั�งโรงพยาบาลสนามในชานเมืองมิววอกีรฐัวิสคอนซิน ในกรณีที-มีผูป่้วย
มากเกินไปในโรงพยาบาล  "ตลาดวติกการชะลอตวัของกิจกรรม ขณะที-ยอดผูต้ดิโควิด-19 รายใหม่เพิ-มขึ �น"  "ภาวะยํ-าแย่ลงเห็นไดช้ดัในทกุที-ทั-วยโุรป 
ซึ-งส่งผลกระทบสาํคญัตอ่แรงผลกัดนัการฟื�นตวัและเนน้ยํ�าความเสี-ยงของภาวะเงินฝืด" 

 (-) ร ัฐบาลอังกฤษเพ ิ-มการคุมเข ้มมาตรการจาํกัดโควิด-19 ในลอนดอน  รฐับาลองักฤษออกมาตรการจาํกดัที-เขม้งวดขึ �นต่อกรุงลอนดอนภายใต้
ความพยายามเพื-อควบคมุการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโควิด-19  กรุงลอนดอนจะเปลี-ยนไปใชก้ารเตือนภยัระดบั "สงู" ตั�งแตเ่ที-ยงคืนวนัศกุรต์าม
เวลาทอ้งถิ-น ซึ-งเพิ-มขึ �นจากการเตือนภัยในปัจจุบนัที-ระดบั "กลาง"  นั-นหมายความว่า ในเร็วๆนี�ประชาชนหลายลา้นคนในลอนดอนจะไม่สามารถ
พบปะบคุคลใดก็ตามที-ไม่ใช่สมาชิกครอบครวัของพวกเขาหรือรวมตวักนัในงานในอาคารใดๆ ไม่วา่จะในบา้นหรือที-สาธารณะ 

 (-) ผู้ว่าการร ัฐในสหรัฐเร ียกร ้องทร ัมป์จัดประชุมหาร ือโครงการแจกจ่ายวัคซ ีนโควิด  นายแอนดรูว ์ควัโม ผูว้า่การรฐันิวยอรก์เปิดเผยจดหมาย
จากสมาคมผูว้า่การรฐัแหง่ชาตขิองสหรฐั (NGA) ที-เรียกรอ้งใหป้ระธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์จดัการประชมุเพื-อหารือเกี-ยวกบัรายละเอียดในการดาํเนิน
โครงการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควดิ-19 ตลอดจนบทบาทของรฐับาลกลางและรฐับาลระดบัรฐัเกี-ยวกบัประเดน็นี� 

 (+/-) อ ียูกดดัน อังกฤษให้ผ่อ นป รน เพ ื-อ ท ําข ้อ ตกลงการ ค้าข ณะอังกฤษเตร ียมตอ บ กลับวันนี� เมื-อวานนี�สหภาพยุโรป (EU) ผลักความ
รบัผิดชอบต่อองักฤษในการประนีประนอมเกี-ยวกบัความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจครั�งใหม่ของทั�ง 2 ฝ่าย มิฉะนั�น องักฤษจะตอ้งเตรียมพรอ้มสาํหรบั
ภาวะติดขดัทางการคา้ในขณะที-เหลือเวลาอีกไม่ถึง 80 วนั ซึ-งไดร้บัปฏิกิริยาตอบกลับอย่างเย็นชาจากองักฤษ ซึ-งระบุว่า นั-นเป็นเรื-องที- "น่าผิดหวงั"  
เจา้หนา้ที-เจรจาเบร็กซิทของอังกฤษระบุว่า นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สนัขององักฤษจะตอบกลบั และเตรียมแนวทางของเขาต่อการเจรจาในวนันี�
ตามเวลาทอ้งถิ-น ในขณะที-ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยและรกัษาระยะห่าง ท่ามกลางการทะยานขึ �นอีกครั�งของการติดเชื �อโควิด-19 ในสหภาพยุโรป 
เหล่าผูน้าํสหภาพยโุรปที-ประชมุกนั ณ กรุงบรสัเซลส ์ใหเ้วลามากขึ �นสาํหรบัการเจรจากบัองักฤษเรื-องขอ้ตกลงการคา้ฉบบัใหม่ก่อนสิ �นปี 
 
 

  ท ี-มา: 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   32.3** 15.0 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   898K** 840K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   10.5** 17.0 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  -3.8M** 0.5M 

วนัศกุรที์- 16 ต.ค. 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 ้

 
 

 

 


