
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,894 1,881 1,872 

1,926 1,934 1,943 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 18.70  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์   หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีต่าง

ออกมาดีเกินคาด  อาทิ  ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานในสปัดาห์ท่ีแล้วท่ีลดลงสู่ระดบั 787,000 ราย ซึ่งเป็นระดบัต่ําท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 14 มี.ค. ท่ีเป็นช่วงเร่ิมต้นการแพร่ระบาดของ

COVID-19 และ ต่ํากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 875,000 ราย สว่นยอดขายบ้านมือสองดีดตวัขึน้เกินคาดถึง 9.5% ในเดือนก.ย. เช่นกนั  นอกจากนีน้กัลงทนุยงักลบัเข้า

ซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกว่าสภาคองเกรสสหรัฐจะไม่สามารถออกกฎหมายว่าด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐได้ก่อนการเลือกตัง้ประธานาธิบดีใน

วนัท่ี 3 พ.ย. ขณะท่ีล่าสดุ  นายแลร์รี คดุโลว์ ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของทําเนียบขาว  ออกมาเตือนว่า ยงัคงมีความเห็นแตกต่างด้านนโยบายท่ีสําคญั ซึง่ทําให้ไม่มีแนวโน้มท่ีทัง้สองฝ่ายจะ

สามารถบรรลขุ้อตกลงกนัได้ก่อนวนัเลือกตัง้ในวนัท่ี 3 พ.ย.  แม้วา่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะระบุว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมอ่าจจะได้รับการอนมุติั

เร็วๆ นีก็้ตาม สถานการณ์ดงักล่าวหนุนให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ +0.37% จนเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําให้ร่วงลงแตะระดับต่ําสุดบริเวณ 1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน 

SPDR ถือครองทองลด -3.80 ตนัสูร่ะดบั 1,265.55 ตนั  สําหรับวนันีติ้ดตามการเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการจากมาร์กิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1926.05 1894.02 1923.73 1904.59 -18.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1906.56 24.52 42.67 

MA 50 Days 1923.19 25.59 42.96 

MA 200 Days 1762.81 19.73 41.59 

RSI 9 Days 47.88 50.57 46.63 

RSI 14 Days 48.12 49.10 47.99 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,265.55 -3.80 

ishare 17,455.09 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.8934 0.5604 0.8588 
10 วนั 0.9261 0.6973 0.6550 
20 วนั 0.9117 0.2567 0.7715 
50 วนั 0.9345 0.2891 0.8678 
100 วนั 0.9512 0.5459 0.9266 
200 วนั 0.8846 0.0484 0.8760 

 

 

23 ตลุาคม 2563 

คําแนะนาํ                 หากระหว่างวันราคาทองคําไม่ทะลุแนวต้าน 

1,922-1,926 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาอาจแกว่งตัวออก

ด้านข้างและอาจจะเห็นการอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ

บริเวณ 1,894  ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วานนีร้าคาหยดุการสร้างระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้า หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,922-1,926 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ได้ (ระดับสูงสุดของวานนี)้อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาแต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,894  

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ บง่ชีว้า่แรงขายไม่มากและแนวโน้มราคายงัคงพยายามแกวง่ตวัออกด้านเพ่ือสะสมกําลงั 

 



 

 

• (+) Conference Board เผยดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจบวก 0.7% ในเดือนก.ย.  Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจ Leading 

Economic Index (LEI) ปรับตวัขึน้ 0.7% ในเดือนก.ย. หลงัจากดีดตวัขึน้ 1.4% ในเดือนส.ค.และ 2.0% ในเดือนก.ค. 

• (+) "เพโลซี"เผยการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกําลังคืบหน้า  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวในวนันีว้่า การ

เจรจาระหวา่งพรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวเก่ียวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ กําลงัมีความคืบหน้า และคาดว่าสภาคองเกรสจะสามารถ

ออกกฎหมายเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไม่ช้า  "เรากําลงัมีความคืบหน้า และใกล้บรรลขุ้อตกลง" นางเพโลซีกลา่ว  

นางเพโลซีระบวุา่ ทัง้สองฝ่ายสามารถลดความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัการสนบัสนนุมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการให้

ความชว่ยเหลือมลรัฐตา่งๆท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจดีขึน้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(22 ต.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนขานรับการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐท่ีปรับตวัดีขึน้  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความ

เคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน บวก 0.37% สูร่ะดบั 92.9520  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ี

ระดบั 104.87 เยน จากระดบั 104.53 เยน, แข็งคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9072 ฟรังก์ จากระดบั 0.9046 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐยงัแข็ง

คา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.3142 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3130 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 

ท่ีระดบั 1.1817 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1860 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.3077 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3157 ดอลลาร์ และดอลลาร์

ออสเตรเลียออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 0.7112 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7126 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึน้ 9.5% ในเดือนก.ย.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยวา่ ยอดขาย

บ้านมือสองดีดตวัขึน้ 9.5% ในเดือนก.ย. หลงัจากเพ่ิมขึน้เพียง 2.4% ในเดือนส.ค.  ก่อนหน้านี ้ยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึน้ 24.7% ในเดือนก.ค. ซึง่

เป็นการทะยานขึน้มากท่ีสดุนบัตัง้แตท่ี่มีการรวบรวมข้อมลูในปี 2511  เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบ้านมือสองเพ่ิมขึน้ 20.9% ในเดือนก.ย. 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานตํ่ากว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้

แรกจํานวน 787,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่เป็นระดบัต่ําท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 14 มี.ค. ซึง่เป็นช่วงเร่ิมต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และต่ํา

กวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 875,000 ราย หลงัจากอยูท่ี่ระดบั 842,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี ้

• (-) สหรัฐไฟเขียวใช้ยา remdesivir รักษาผู้ป่วยโควิดได้โดยทั่วไปแล้ว  สํานกังานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อนมุตัิในวนัพฤหสับดีให้มี

การใช้ยาต้านไวรัส Veklury (remdesivir) ของบริษัทกิลเลียด ไซแอนเซส (Gilead Sciences) เพ่ือรักษาโรคโควิด-19 ได้โดยทัว่ไปแล้ว  กิลเลียดระบุ

ในแถลงการณ์วา่ ก่อนหน้านี ้FDA ได้อนมุตัิให้มีการใช้ยาดงักลา่วในการรักษาโรคโควิด-19 ในกรณีฉกุเฉินเทา่นัน้ และในขณะนี ้ยา Veklury ถือเป็น

ยาตวัแรกและตวัเดียวท่ี FDA อนมุตัิให้ใช้รักษาผู้ ป่วยโควิดได้ทัว่ไปในสหรัฐ ยา Veklury สามารถใช้รักษาผู้ ป่วยโควิดในโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่สหรัฐ 

โดยใช้ได้กับผู้ ใหญ่และเด็ก (อายุ 12 ปีขึน้ไป และมีนํา้หนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม)  ทัง้นี ้ผลการทดลองทางคลินิกพบว่า ยา Veklury ช่วยให้

ผู้ ป่วยโควิดในโรงพยาบาลฟืน้ตวัเร็วขึน้ 5 วนั 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 152.84 จุด ตลาดยังหวังมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(22 ต.ค.) เน่ืองจาก

นกัลงทนุยงัคงมีความหวงัเก่ียวกบัแนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นด้านการคลงัเพ่ิมขึน้ในสหรัฐเพ่ือสนบัสนนุเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขานรับการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจท่ีบง่ชีว้่า ตลาดแรงงานสหรัฐมีการฟืน้ตวัขึน้อย่างช้าๆ  ดชันีเฉล่ียอตุสาหกรรม

ดาวโจนส์ปิดท่ี 28,363.66 จุด เพ่ิมขึน้ 152.84 จุด หรือ +0.54%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,453.49 จุด เพ่ิมขึน้ 17.93 จุด หรือ +0.52% และดัชนี 

Nasdaq ปิดท่ี 11,506.01 จดุ เพ่ิมขึน้ 21.31 จดุ หรือ +0.19% 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 19 ต.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2020   
4.9%** 3.2% 

 
09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ย.   

0.8%** -0.3% 

 09.00น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.   
6.9**% 5.6% 

 19.00น. สหรัฐฯ ประธานเฟด Jerome Powell กลา่วสนุทรพจน์   
- - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   
85** 83 

วนัองัคารที่ 20 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   
0.4%** 0.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ย.   
1.55M** 1.48M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ย.   
1.42M** 1.42M 

วนัพธุท่ี 21 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   
0.5%** 0.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-1.0M** -3.8M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ต.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   
- - 

 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ของ GfK   
-3.1** -1.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
787K** 898K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board   
0.7%** 1.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.   
6.54M** 6.00M 

วนัศกุร์ที่ 23 ต.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
55.0 56.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
49.6 50.6 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.0 53.7 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   

47.1 48.0 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.2 54.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
53.4 56.1 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.5 53.2 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   

54.7 54.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 16 ตลุาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


