
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,872 1,863 

1,922 1,934 1,943 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 6.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ในระหว่างการซื �อขายราคาทองคําถกูกดดันจากดัชนีดอลลาร์ที�แข็งค่าขึ �นจากแรงซื �อสกุลเงินปลอดภัย  ท่ามกลางความไม่
แน่นอนเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐ  แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ จะให้สมัภาษณ์ผ่าน  FOX BUSINESS NETWORK แสดงความพร้อมที�
จะ “เพิ�มวงเงิน” ในมาตรการดังกล่าวให้ “สูงกว่า” ระดับ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์  ส่วนนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ส่งสัญญาณประนีประนอมกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐ โดยระบวุ่าจะไมย่อมปล่อยให้ความขดัแย้งในเรื�องวงเงินในโครงการตรวจหาเชื �อ COVID-19 มาทําให้การเจรจาสะดดุลง  อยา่งไรก็ดี  นายมทิช์  แมคคอนเนลล์  ผู้ นําเสียงข้าง
มากของวฒิุสภาสหรัฐฯกลบัออกมา “ปฏิเสธ” กบัแนวคิดในการเพิ�มวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์  ประกอบกบัปอนด์และยโูรอ่อนค่าลงจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหมใ่นยโุรปจึงเป็นปัจจยัหนนุดอลลาร์เพิ�มเติมส่งผลให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,888.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะมีแรงซื �อ Buy the dip ทองคําใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัเส้นทางการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจโลก  รวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี�ยวกับการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที� 3 
พ.ย.นี �  จึงทําให้ราคาทองคําทะยานขึ �นจากระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนั  สู่ระดบัสงูสดุที� 1,908.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลด -1.88 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผย
ยอดค้าปลีก, อตัราการใช้กําลงัผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรมและคาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1908.58 1888.80 1901.23 1907.47 6.35 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1904.13 24.24 42.45 

MA 50 Days 1927.58 25.79 43.11 

MA 200 Days 1754.00 19.56 42.04 

RSI 9 Days 51.26 48.66 54.26 

RSI 14 Days 49.71 47.35 52.56 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,276.06 -1.88 

ishare 17,527.43 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9541 0.7920 0.7606 

10 วนั 0.9297 0.2891 0.4780 

20 วนั 0.9447 0.2925 0.8235 

50 วนั 0.9184 0.3074 0.6969 

100 วนั 0.9513 0.6165 0.9339 

200 วนั 0.8705 -0.0344 0.8623 

 

 

16 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 แนะนําซื อขายทาํกาํไรระยะสันจากการแกว่ง
ตัวของราคา หลังจากราคาขยับขึ นอาจมีแรงขายออกมา
เพิ$ม แต่หากราคาอ่อนตัวลง แล้วมีแรงซื อหนาแน่นมาก
พอที$จะพยุงราคาไว้ยังมีโอกาสที$ราคาจะฟืนตัวขึ นช่วงสั น
อีกครัง 

 

ราคาทองคํามีลกัษณะการแกวง่ตวัในกรอบ โดยมีการทรงตวัรักษาระดบัไว้ โดยหากวนันี �ราคาทองคําสามารถยืนเหนือ 1,888-1,881 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจจะเกิดแรงซื �อเก็งกําไร ทําให้มีโอกาสดีดตวัขึ �นทดสอบแนวต้านซึ�งอยู่ที� 1,911-1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากราคายืนเหนือแนวต้านดงักลา่วไมไ่ด้ราคามีโอกาสออ่นตวัลงอีกครั �ง 



 

 

• (+) "ทรัมป์" เผยไม่ได้คุยกับ "สี จิ นผิง" ระยะหนึ$งแล้ว  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าววา่ เขาไม่ได้สนทนากบัประธานาธิบดีสี จิ �นผิงเป็นระยะเวลา
หนึ�งแล้ว และเขาไม่มีความต้องการที�จะสนทนากบัผู้ นําจีนแต่อย่างใด  "ผมไม่ได้คยุกบัเขามาระยะหนึ�งแล้ว เพราะผมไม่ต้องการคยุกบัเขา" ปธน.ทรัมป์
กล่าวให้สมัภาษณ์กบัสํานกัข่าว Fox  ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวว่า เขามีความกังวลต่อการดําเนินการของจีนในการสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
นอกจากนี � ปธน.ทรัมป์เปิดเผยวา่ จีนยงัคงสั�งซื �อสินค้าสหรัฐภายใต้ข้อตกลงการค้าที�ทั �งสองฝ่ายทําไว้ในเดือนม.ค. 

• (+) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตตํ$ากว่าคาดในเดือนต.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี �ว่า ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ลดลงสู่ระดบั 10.5 ในเดือนต.ค. ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 12.3 จากระดบั 17.0 จดุในเดือนก.ย. 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที$แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
จํานวน 898,000 รายในสัปดาห์ที�แล้ว ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนับตั �งแต่วนัที� 22 ส.ค. และสูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที�ระดบั 830,000 ราย 
หลงัจากอยู่ที�ระดบั 845,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (-) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนตกิสูงกว่าคาดในเดือนต.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาวะ
ธุรกิจในภมูิภาคมิด-แอตแลนตกิ พุ่งขึ �นสู่ระดบั 32.3 ในเดือนต.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดก่อนการประกาศล็อกดาวน์เพื�อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 และสงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 14.0 จากระดบั 15.0 ในเดือนก.ย. 

• (-) ดอลล์แข็งค่า เหตุวิตกโควิดหนุนแรงซื อสินทรัพย์ปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (15 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ซึ�งเป็นสินทรัพย์ที�ปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกกงัวลเกี�ยวกบัการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 และความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบั
สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.51% แตะที�ระดบั 93.8628  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�ระดบั 105.46 เยน จากระดับ 
105.10 เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9151 ฟรังก์ จากระดบั 0.9131 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดบั 1.3226 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3145 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1696 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1750 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.2900 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3023 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 
0.7091 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7166 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ผู้นําวุฒฯิสหรัฐขวางเพิ$มวงเงนิมาตรการกระตุ้นศก.สูงกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์  นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒุิสภาสหรัฐ 
กล่าวว่า เขาไม่เห็นด้วยกบัแนวคิดที�จะเพิ�มวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสูงกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเขาเห็นว่าวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์มี
ความเหมาะสมตอ่การเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  "สมาชิกพรรครีพบัลิกนัในวฒุสิภาให้การสนบัสนนุมาตรการวงเงิน 5 แสน
ล้านดอลลาร์ โดยเหน็วา่เป็นวงเงินที�เหมาะสม" นายแมคคอนเนลล์กล่าว 

• (-) มาตรการกระตุ้นศก.ส่งสัญญาณคืบหน้า หลัง "มนูชิน" ยอมอ่อนข้อ "เพโลซี"  นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ส่งสัญญาณ
ประนีประนอมกบันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เกี�ยวกบัการเจรจาตอ่รองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ โดยกล่าวว่า ทําเนียบขาว
จะไม่ยอมปล่อยให้ความขดัแย้งในเรื�องวงเงินในโครงการตรวจหาเชื �อไวรัสโควดิ-19 มาทําให้การเจรจาสะดดุลง  "เราได้ตกลงกบัพรรคเดโมแครตเกี�ยวกบั
วงเงิน 1.78 แสนล้านดอลลาร์สําหรับโครงการด้านสาธารณสขุโดยรวม และได้ตกลงกนัเกี�ยวกบัวงเงิน 7.5 หมื�นล้านดอลลาร์สําหรับโครงการตรวจหาเชื �อ
ไวรัสโควดิ-19 และการตรวจสอบหาแหล่งแพร่ระบาด แต่สิ�งที�เรากําลงัให้ความสนใจคือการใช้ถ้อยคําในโครงการตรวจหาเชื �อไวรัสโควิด-19 และเมื�อผม
คยุกบัคณุเพโลซีในวนันี � ผมจะบอกเธอวา่ เราจะไม่ยอมให้เรื�องโครงการตรวจหาเชื �อไวรัสโควดิ-19 มาขดัขวางการเจรจา" นายมนชิูนกล่าว 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 19.80 จุด วิตกว่างงานสูงกว่าคาด,มาตรการกระตุ้นศก.ไม่คืบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกนัเป็นวนัที� 3 
เมื�อคืนนี � (15 ต.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขคนว่างงานที�สูงกว่าคาด ซึ�งทําให้นักลงทุนกังวลเกี�ยวกับแนวโน้มการฟื�นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ 
นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ รวมทั �งการที�หลายประเทศในยุโรป
ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครั �งใหม่เพื�อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,494.20 จุด ลดลง 19.80 จุด 
หรือ -0.07% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,483.34 จุด ลดลง 5.33 จุด หรือ -0.15% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,713.87 จุด ลดลง 54.86 จุด หรือ -
0.47% 
 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 09 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


