
  

                      ห ากร าคาท อ งคํายังไม่สามาร ถยืน เห นือ โซ น 
1,910-1,914 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้ทาํใหเ้หน็อาจการย่อตัวลงอีก
คร ั'ง โดยปร ะเมิน แ น วร ับไว้ท ี- 1,889-1,881 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์
หากยืนได ้จะเหน็การดดีตวักลับของราคาไปยังแนวตา้นอีกคร ั'ง 

26 ตุลาคม 2563 

สรุป ความหวงัการผา่ทางตนัขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งองักฤษและยโุรป กลบัมาอีกครั�ง เมื!อหนงัสอืพิมพซ์นัเดย ์เทเลกราฟ รายงานวา่ นายมิเชล บาร์
นิเยร ์หัวหนา้ผูเ้จรจาของสหภาพยุโรป (EU) วางแผนขยายเวลาการเยือนกรุงลอนดอนจนถึงวนัพุธ หลงัจากฝรั!งเศสวางกรอบงานสาํหรบัการ
ประนีประนอมดา้นการประมงเพื!อช่วยให ้EU บรรลขุอ้ตกลงเบรก็ซิทกบัองักฤษ สอดคลอ้งกบั รมว.ไอรแ์ลนดเ์หนือขององักฤษ กลา่วว่า เมื!อช่วงสดุ
สปัดาหที์!ผา่นมา การเจรจาเบรก็ซิทมีโอกาสที!ดีในการบรรลขุอ้ตกลง ซึ!งสง่บวกเชิงบวกต่อสกลุเงินยโูร และสกุลเงินปอนด ์ซึ!งเขา้พยงุราคาทองคาํไว ้ 
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั�นหากราคาทองคาํดีดตวัขึ �นแต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,910-1,914 ดอลลารต์่อออนซ ์นกัลงทนุที!มีทองคาํในมืออาจ
ขายออกมาเพื!อทาํกาํไร แต่หากสามารถผ่านไปไดใ้หร้อไปขายบรเิวณแนวตา้นถดัไป ทั�งนี � หากราคาไม่สามารถผ่านไปไดอ้าจเห็นการย่อตวัลงมา
บรเิวณแนวรบั แนะนาํใหร้อจงัหวะเขา้ซื �อคืนบรเิวณแนวรบั 1,889-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

ตารางท ี- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

26/10/2563 16:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,902.66 1,900.30 -2.36  -0.12% 

Spot Silver ($) 24.60 24.20 -0.40  -1.61% 

เงนิบาท (฿/$) 31.18 31.28 0.10  0.31% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,200 28,150 -50  -0.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.77 40.79 -0.98  -2.35% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.72 38.78 -0.94  -2.37% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1843 1.1810 -0.0033  -0.28% 

ที-มา : Bisnews 

ท ี-มา : Bisnews 

 

 1,881  1,872  1,862 

  1,914  1,926  1,934 

 



 

 

 (+) จนท.อ ียูขยายเวลาเยือนลอนดอนถึงวันพ ุธถกการค้าหลังเบร ็กซ ิทกับอ ังกฤษ หนงัสือพิมพซ์นัเดย ์เทเลกราฟรายงานว่า นายมิเชล บารนิ์

เยร ์หวัหนา้ผูเ้จรจาของสหภาพยโุรป (EU) วางแผนขยายเวลาการเยือนกรุงลอนดอนจนถึงวนัพธุ ท่ามกลางทศันะบวกอย่างระมดัระวงัเกี!ยวกบัความ

คืบหนา้ของการเจรจาการคา้หลงัเบร็กซิทกบัองักฤษ  เดิมทีคณะผูเ้จรจาของสหภาพยโุรปมีกาํหนดเดินทางกลบักรุงบรสัเซลสเ์มื!อวานนี� หนงัสือพิมพ์

ดงักล่าวรายงานว่า คณะผูเ้จรจาองักฤษจะเดินทางเยือนกรุงบรสัเซลสใ์นวนัพฤหสับดี เพื!อทาํการเจรจาเพิ!มเติม และวนัเสารห์นา้เป็นกาํหนดเสน้ตาย

ที!จะตดัสินว่าทั�ง 2 ฝ่ายจะสามารถบรรลขุอ้ตกลงหรอืไม่   

 (+) จนีเล็งควํ-าบาตรบร ิษัทสหร ัฐ ตอบโต้กรณีขายอาวุธใหไ้ต้หวัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ประกาศในวนันี �ว่า รฐับาลจีนจะควํ!า

บาตรบริษัทสหรฐัที!มีส่วนในการขายอาวุธใหไ้ตห้วัน ซึ!งไดแ้ก่ ล็อกฮีด มารติ์น, โบอิ �ง ดีเฟนซ ์และเรยเ์ธียน ความเคลื!อนไหวดังกล่าวมีขึ �นหลังเมื!อ

สปัดาหที์!ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอนมุติัขายระบบอาวธุ 3 ระบบใหแ้ก่ไตห้วนั ซึ!งรวมถงึเซ็นเซอร ์ขีปนาวธุ และปืนใหญ่ คิดเป็นมลูค่า

รวมทั�งสิ �น 1.8 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั การอนมุติัดงักล่าวถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากรฐับาลสหรฐั หลงัจากที!สื!อต่างประเทศไดร้ายงาน

เมื!อสัปดาหที์!ผ่านมาว่า สหรฐักาํลังผลักดันแผนการขายยุทโธปกรณ์ที!มีความทันสมัย 5 รายการแก่ไตห้วัน โดยมีมูลค่ารวม 5 พันลา้นดอลลาร ์

เนื!องจากคณะบรหิารของทรมัป์ตอ้งการเพิ!มแรงกดดนัจีน ตลอดจนมีความกงัวลเกี!ยวกบัการรุกรานของจีนต่อไตห้วนัเพิ!มมากขึ �น ขณะเดียวกนั สหรฐั

ตอ้งการใหไ้ตห้วนัเพิ!มขีดความสามารถดา้นการปอ้งกนัตนเอง เมื!อเผชิญกบัการเคลื!อนไหวที!กา้วรา้วมากขึ �นของจีน 

 (-) สื-อเผยวัคซนีโควิด-19 ของ"AstraZeneca"สร ้างภมูิคุ้มกันในผู้สูงอายุ หนงัสือพิมพไ์ฟแนนเชียล ไทมส์ (FT) รายงานอา้งอิงแหล่งข่าวว่า วคัซีน

โควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca สรา้งการตอบสนองดา้นภูมิคุม้กันที!แข็งแกร่งในผูสู้งอายุ วัคซีนโควิด-19 ซึ!งบริษัท AstraZeneca ผลิตร่วมกับ

มหาวิทยาลยัอ็อกซฟ์อรด์ สรา้งสารภมิูตา้นทานและทีเซลลใ์นกลุ่มคนสงูอาย ุการพบสารภมิูตา้นทานในการตรวจเลือดในผูเ้ขา้ร่วมสงูอายกุลุ่มย่อย

สะทอ้นถงึขอ้มลูที!เผยในเดือนก.ค.ที!แสดงว่า วคัซนีสรา้ง "การตอบสนองดา้นภมิูคุม้กนัอย่างแข็งแกรง่" ในผูใ้หญ่ที!มีสขุภาพแข็งแรงอายรุะหว่าง 18-55 

ปี มหาวิทยาลยัอ็อกซฟ์อรด์ปฏิเสธที!จะแสดงความเห็นต่อรายงานของ FT 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร ่วง วิตกผลประกอบการ-มาตรการคุมโควิด-เจรจาแผนกระตุ้นศก.สหร ัฐ ตลาดหุน้ยโุรปเปิดปรบัตวัลงในวนันี � จาก

หลายปัจจัยลบ ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการ ขอ้จาํกัดเขม้งวดที!หลายประเทศนาํกลับมาใชใ้หม่เพื!อควบคุมการระบาดรอบสอง และการเจรจา

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัที!ยังคงไม่ไดข้อ้สรุป ดัชนี Stoxx Europe 600 แตะที!ระดับ 358.23 จุด ลดลง 4.27 จดุ หรือ -1.18% ดัชนี CAC-40 

ตลาดหุน้ฝรั!งเศสเปิดวนันี �ที! 4,844.64 จุด ลดลง 65.00 จุด, -1.32% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดที! 12,303.41 จดุ ลดลง 342.34 จุด, -2.71% 

ภาวะการซื �อขายในตลาดหุน้ยุโรปถูกกดดันหลังจากที! SAP บริษัทซอฟตแ์วรย์ักษ์ใหญ่ของเยอรมนี ไดป้รบัลดคาดการณ์อัตราผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของบริษัทลงถงึ 5% จากเป้าหมายก่อนหนา้นี � โดยหุน้ SAP ดิ!งหนกัถงึ 20% ขณะเดียวกนั นกัลงทนุกงัวลเกี!ยวกบัสถานการณก์ารระบาด

ระลอกสองในยโุรป ซึ!งส่งผลใหห้ลายประเทศในภมิูภาคตอ้งประกาศใชม้าตรการควบคมุการแพรร่ะบาดอีกครั�ง เช่น อิตาลีกาํหนดใหปิ้ดรา้นอาหาร

และบารภ์ายในเวลา 18.00 น. ตลอดจนปิดโรงภาพยนตรแ์ละโรงยิม ส่วนในสเปน ไดมี้การประกาศเคอรฟิ์วตั�งแต่เวลา 23.00 น. นอกจากนี� ตลาดยงั

วิตกเกี!ยวกบัความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั โดยตลาดยงัคงจบัตาการเจรจาระหว่างทาํเนียบขาวและพรรค

เดโมแครต ซึ!งนางแนนซ ีเพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเปิดเผยว่า เธอกาํลงัรอคอยว่า ในวนันี �ทาํเนียบขาวจะยอมรบัเงื!อนไขของพรรคเดโม

แครตเพื!อบรรลขุอ้ตกลงการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพื!อเยียวยาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 หรอืไม่ 

 

ท ี-มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทรที์! 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื!อมั!นทางธุรกิจโดย Ifo   92.7** 93.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ย.   1025K 1011K 

วนัองัคารที! 27 ต.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั!งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนก.ย.   0.4% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั!งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ย.   1.1% 0.5% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนส.ค.จาก S&P/CS   0.7% 3.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื!อมั!นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   
101.9 101.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์   18 21 

วนัพธุที! 28 ต.ค. 21.30น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -1.6% 

วนัพฤหสับดีที! 29 ต.ค. ไม่ระบ ุ ญี!ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   32.0% -31.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 787K 

 19.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซข์องธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที!รอปิดการขาย   3.6% 8.8% 

วนัศกุรที์! 30 ต.ค. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   6.9% -9.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื�นฐาน (Core PCE) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนก.ย.   1.0% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ย.   0.3% -2.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนต.ค.   58.7 62.4 

 
21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื!อมั!นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนต.ค.จาก UoM   81.2 81.2 

 
21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนต.ค.จาก UoM   - 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์ มาก   ปานกลาง   นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที!มีการประกาศออกมา 

*ที!มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที! 23 ตลุาคม 2563  ซึ!งอาจมีการเปลี!ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


