
  

                           หลังจากราคาทองคาํขยับตัวขึ �น แรงซื �ออยู่ในระดับจํากัด 
หากราคาทดสอบกรอบราคาด้านบน บริเวณ 1,911-1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
แต่ยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง อาจมีแรงขายออกมา จนราคาอ่อนตัว
ลงทดสอบบริเวณแนวรับ 1,881-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าหากสามารถยืน
ได้ราคาอาจมีการสร้างฐานและดีดตัวขึ �นอีกครั�ง 

16 ตุลาคม 2563 

สรุป ความกังวลว่ายอดผู้ติดเชื �อโควิด-19  ที�เพิ�มสูงขึ �น บั�นทอนการคาดการณ์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก หลังยอดผู้ติดเชื �อทะยานขึ �นอีกครั �งในช่วงที�
ประเทศต่างๆ กําลงัจะเข้าสู่สภาพอากาศที�เย็นลง ทําให้นางคาร์เมน ไรน์ฮาร์ท หวัหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลกระบุว่า การระบาดของโควิด-19 กําลัง
แปรเปลี�ยนไปเป็นวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั �งใหญ่ และเตือนถงึความเป็นไปได้ของการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ขณะที�การทะยานขึ �นอย่างต่อเนื�องของผู้
ติดเชื �อโควิด-19 ในสหรัฐและยุโรป กระตุ้นให้นกัลงทุนถือครองทองคําเพิ�ม อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําปรับตวัขึ �นได้ไม่ไกลนกัเพราะ ดอลลาร์พุ่งสู่ระดบัสูงสุด
รอบ 2 สัปดาห์ โดยดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี �ข้อมูลการค้าเชิงบวกของจีนบ่งชี �ว่า การนําเข้าของจีนในเดือนก.ย. 
ขยายตวัในอตัราเร็วที�สดุในปีนี � ขณะที�ยอดปล่อยกู้ครั �งใหม่ของธนาคารเพิ�มขึ �นมากกวา่คาดในเดือนก.ย. จงึกระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยงจนสร้างแรงกดดนั 
ต่อราคาทองคํา เบื �องต้นแม้ว่าราคาทองคําจะมีแรงซื �อกลบัเข้ามาแต่หากราคาทองคําปรับตวัขึ �นไม่มาก แนะนําเปิดสถานะขายเพื�อหวงัทํากําไรระยะสั �นหาก
ราคาไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,911-1,922 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยประเมินวา่ยงัมีโอกาสที� ราคาทองคําอาจมีการขยบัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,888-1,881 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากสามารถยืนแนววรับได้ แนะนําเข้าซื �อคืนเพื�อทํากําไร แตห่ากราคาไม่สามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับดงักล่าวได้ สามารถชะลอการเข้า
ซื �อไปที�แนวรับถดัไป 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

16/10/2563 16:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,908.40 1,910.43 2.03  0.11% 

Spot Silver ($) 24.29 24.41 0.12  0.51% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.14 -0.02  -0.05% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.16 42.87 -0.28  -0.65% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.91 40.71 -0.20  -0.49% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1709 1.1707 -0.0002  -0.01% 

ที6มา : Bisnews 

ที6มา : Bisnews 
 

 1,881  1,872  1,863 

  1,922  1,934  1,943 

 

  



 

 

• (+) ธนาคารโลกเตือนโควดิระบาดจะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ-การเงินครั�งใหญ่  คาร์เมน เรนฮาร์ท หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกกล่าว
วา่ การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จะกลายเป็นวกิฤตเศรษฐกิจครั �งใหญ่ และเตือนถงึความเป็นไปได้ที�จะเกิดวกิฤตการเงินตามมาด้วย  นางเรนฮาร์ทกล่าว
ในการให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์บลูมเบิร์กว่า "เริ�มจากวิกฤตเศรษฐกิจครั �งใหญ่ และจะมีผลกระทบทางการเงินที�ร้ายแรงมากตามมา ซึ�งเป็นระยะทาง
อีกยาวไกลตอ่ไป"  ตอ่ข้อถามที�วา่ ธนาคารกลางตา่งๆ เข้าซื �อพนัธบตัรเพื�อรักษาอตัราผลตอบแทนไว้ที�ระดบัตํ�านั �น ในท้ายที�สุดก็จะกลายเป็นเกมที�ไม่ได้ให้
ประโยชน์ใดๆ เมื�อทกุคนทําเช่นนั �น ใช่หรือไม่   นางเรนฮาร์ทกล่าวว่า "นี�เป็นสงคราม และในระหว่างสงคราม รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําสงคราม 
อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถทําได้ และมีความจําเป็นอย่างมากในขณะนี �"   แตน่างเรนฮาร์ทระบเุสริมวา่ "เราอยู่ในสถานการณ์ที�ไม่ยั�งยืน"  

• (-) ดอลลาร์มีแนวโน้มปรับขึ �นรายสัปดาห์ขณะการฟื�นตัวจากโควดิ-19 หยุดนิ6ง  เยนปรับขึ �นและดอลลาร์มีแนวโน้มมีสปัดาห์ที�ดีที�สุดของเดือนในวนันี � 
ขณะที�ยอดผู้ติดโควิด-19 ที�พุ่งขึ �นและความคืบหน้าที�หยุดนิ�งเกี�ยวกับแผนกระตุ้นสหรัฐ ทําให้นกัลงทนุที�มีความวิตกเข้าซื �อสินทรัพย์ปลอดภยั  ขณะที�มี
มาตรการควบคุมครั �งใหม่เพื�อต้านโควิด-19 ในยุโรปและอังกฤษ ดอลลาร์พุ่งสู่ระดบัสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ ที� 93.910 เมื�อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงินต่างๆ 
ดอลลาร์อยู่ตํ�ากว่าระดบัสูงสุดนั �นเล็กน้อยในการซื �อขายช่วงเช้าที�ตลาดเอเชีย  เยนกลบัสู่ระดบัสูงสุดรอบ 2 สปัดาห์ของเมื�อวนัพุธ และล่าสุดอยู่ที� 105.24 
เยนต่อดอลลาร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วง 0.3% และสกุลเงินสําคญัอื�นๆปรับลง  ลอนดอนเข้าสู่การล็อกดาวน์โควิด-19 ที�เข้มงวดขึ �นตั �งแต่เที�ยงคืน ขณะที�
การประกาศเคอร์ฟิวในปารีสทําให้ 2 เมืองที�ใหญ่ที�สุดของยุโรปอยู่ภายใต้มาตรการจํากดัของรัฐ  มิดเวสต์ของสหรัฐต่อสู้กบัการพุ่งขึ �นสูงเป็นประวตัิการณ์
ของยอดผู้ติดเชื �อรายใหม่เช่นกนั ขณะที�ข้อมลูแสดงว่า การฟื�นตวัของสหรัฐอ่อนกําลงัลง และขณะที�แผนกระตุ้นอยู่ในภาวะหยุดนิ�งในการเจรจา 3 ฝ่าย
ระหว่างทําเนียบขาว, พรรครีพับลิกนัในวุฒิสภา และพรรคเดโมแครตในสภาผู้ แทนราษฎร  ปอนด์ถูกเทขายอย่างหนกัเช่นกนัเมื�อวานนี �จากความวิตก
เกี�ยวกบัอปุสรรคที�ขดัขวางการทําข้อตกลงการค้าเบร็กซทิของสหภาพยโุรปและองักฤษ ปอนด์ร่วงลง 1.1% ในสปัดาห์นี �และอยู่ที� 1.2893 ดอลลาร์ในวนันี � 

• (-) IMF เชื6อรายได้ทั6วโลกพุ่ง 9 ล้านล้านดอลล์ หวังวัคซีนโควิดเร่งศก.ฟื�นตัว  นางคริสตาลินา จอร์จีวา ผู้ อํานวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) กล่าวว่า ความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งในการจดัหาวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของนานาประเทศ จะช่วยเร่งการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลก และจะช่วยให้
รายได้ทั�วโลกเพิ�มขึ �น 9 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2568  ในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื�อมวลชนในวนัพฤหสับดีตามเวลาสหรัฐ นางจอร์จีวาได้เรียกร้องให้
สหรัฐและจีนเดนิหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ�งจะช่วยฟื�นฟูเศรษฐกิจทั�วโลก พร้อมกบัเน้นยํ �าถึงความจําเป็นในการแจกจ่ายวคัซีนให้กบัประเทศทั�ว
โลกอย่างเทา่เทียม ซึ�งรวมถงึประเทศกําลงัพฒันาและประเทศรํ�ารวย เพื�อที�จะสร้างความเชื�อมั�นด้านการเดนิทาง, การลงทนุ, การค้า และกิจกรรมอื�นๆ  นาง
จอร์จีวายงักล่าวด้วยว่า เธอมั�นใจว่า ท้ายที�สุดแล้ว สภาคองเกรสของสหรัฐและทําเนียบขาวจะสามารถตกลงกนัได้ในการเรื�องการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจรอบใหม่ แม้ขณะนี �ยงัไม่เป็นที�แน่นอนวา่ จะมีการบงัคบัใช้มาตรการดงักล่าวได้เมื�อใด พร้อมกบักล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 3 ล้าน
ล้านดอลลาร์ที�สหรัฐประกาศใช้ในช่วงต้นปีนี � ถือเป็นสิ�งสําคญัในการฟื�นฟูเศรษฐกิจ และเธอคาดหวงัว่า สหรัฐจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการดงักล่าวอีก  
ทั �งนี � IMF คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะหดตวัลง 4.4% ในปีนี � ซึ�งดีกว่าตวัเลขคาดการณ์ในเดือนมิ.ย.ที�ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตวัลงถึง 4.9% โดย IMF 
ระบวุา่ การทบทวนปรับเพิ�มประมาณการเศรษฐกิจโลกในปีนี � ได้รับแรงหนนุจากการขยายตวัที�ดีกว่าคาดของเศรษฐกิจจีน รวมทั �งเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
ที�พฒันาแล้วในช่วงไตรมาส 2 ขณะที�มีสญัญาณการฟื�นตวัที�รวดเร็วขึ �นในไตรมาส 3/2563 

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปดีดตัวขึ �น นลท.เข้าช้อนซื �อหุ้นหลังร่วงแรงวานนี �  ตลาดหุ้นยโุรปปรับตวัขึ �นในช่วงเปิดตลาดวนันี � เนื�องจากนกัลงทนุเข้าช้อนซื �อหุ้น

หลังจากที�ปรับตวัลดลงติดต่อกนัมาสามวนั โดยวานนี �ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงแรงถึง 2.08% ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัมาตรการล็อกดาวน์ครั �งใหม่ใน

หลายประเทศทั�วภมูิภาค ประกอบกบันกัลงทนุรู้สกึหมดหวงัที�จะเห็นมาตรการกระตุ้นด้านการคลงัของสหรัฐก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 

พ.ย.  ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที�ระดบั 365.12 จุด เพิ�มขึ �น 2.21 จุด หรือ +0.61%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดวนันี �ที� 4,904.10 จุด เพิ�มขึ �น 

66.68 จดุ, +1.38% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที� 12,773.35 จดุ เพิ�มขึ �น 69.60 จดุ, +0.55% 

 
ที6มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

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.   1.7%** 2.4% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   32.3** 15.0 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   898K** 840K 

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

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  -3.8M** 0.5M 

วนัศกุร์ที� 16 ต.ค. 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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 02 ตลุาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


