
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,872 1,862 

1,914 1,926 1,934 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ปิดปรับตวัลดลง 1.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเคลื อนไหวในกรอบ 1,893.98 -1,914.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปตามข่าวความไม่แน่นอนเกี ยวกับการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ  แม้ว่านางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะออกมาระบุในวันศุกร์ว่า “ยงัคงมีความเป็นไปได้” ที จะมีการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมก่่อนการเลือกตั <งในวนัที  3 พ.ย. แต่จะสําเร็จหรือไม ่ ขึ <นอยูก่บัการดําเนินการของประธานาธิบดีทรัมป์ รวมถึงการเจรจากบัสมาชิกพรรคริพบัลิกนัที คิดเห็นไมต่รงกนั
ในวุฒิสภา ขณะที นักลงทุนยิ งเกิดความไม่มั นใจหลังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์  และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังของสหรัฐ  ต่างออกมาระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า  นางเพโลซี “ต้องยอม
ประนีประนอม” เพื อให้สามารถผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมไ่ด้  และยงัคงมีความขดัแย้งที สําคญัระหว่างสองฝ่าย  ปัจจยัดงักล่าวกระตุ้นแรงซื <อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  ซึ ง
กดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ าสดุบริเวณ 1,893.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื <อขายของวนัศกุร์  อยา่งไรก็ดี  มีแรงซื <อ Buy the dip เข้ามาพยงุราคาทองคําเอาไว้  ท่ามกลางแรง
ซื <อทองคําเพื อป้องกนัความเสี ยงจากการเลือกตั <งประธานาธิบดีสหรัฐที กําลงัจะมาถึง  รวมไปถึงความไมแ่น่นอนเกี ยวกบัเส้นทางการฟื<นตวัทางเศรษฐกิจหลงัจากมีหลายประเทศในยโุรปรวมถึง
สหรัฐกําลงัเผชิญกบัการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ่ ส่งผลให้ราคาทองคําฟื<นตวัขึ <นมาปิดตลาดในวนัศกุร์เหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้สําเร็จ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลด -
1.75 ตนัสู่ระดบั 1,263.80 ตนั  สําหรับวนันี <ติดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านใหมข่องสหรัฐ  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1914.24 1893.98 1903.63 1902.66 -1.93 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1904.03 24.44 42.49 

MA 50 Days 1921.45 25.53 42.80 

MA 200 Days 1764.50 19.76 41.36 

RSI 9 Days 45.36 46.05 42.07 

RSI 14 Days 46.67 46.68 44.84 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,263.80 -1.75 

ishare 17,455.09 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8731 0.3219 0.7158 

10 วนั 0.8877 0.3479 0.5567 

20 วนั 0.8765 0.3440 0.6340 

50 วนั 0.9347 0.2546 0.8522 

100 วนั 0.9520 0.5386 0.9261 

200 วนั 0.8873 0.0425 0.8777 

 

 

26 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 แนะนําซื อขายทาํกําไรระยะสั นจากการแกว่ง
ตัว โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,910-1,914 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ แนะนํา
แบ่งทองคําออกขาย เพื.อรอซื อในโซนแนวรับ 1,889-1,881 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หลงัจากราคาทองคําพยายามกลบัขึ <นไปทดสอบโซน 1,914-1,926 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตไ่ม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าว
ได้ แสดงถึงแรงซื <อในระดบัจํากดั โดยราคาลดระดบัสงูสดุลง ราคามีแนวโน้มออ่นตวัลงทดสอบแนวรับ 1,889-1,881 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไมส่ามารถยืนได้ จะเกิดแรงขายออกมาเพิ ม โดยแนวรับถดัไปจะอยูท่ี  1,872  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า นลท.ขายขณะรอมาตรการกระตุ้นศก.  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื <อขายที ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื อคืนนี < (23 ต.ค.) เนื องจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ ขณะที รอดคูวามคืบหน้าเกี ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่  ดชันี
ดอลลาร์ ซึ งเป็นดชันีวดัความเคลื อนไหวของดอลลาร์เมื อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.19% สู่ระดบั 92.7741  ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเมื อเทียบกบัเงินเยน ที ระดบั 104.73 เยน จากระดบั 104.87 เยน, และอ่อนค่าเมื อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที ระดบั 0.9044 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9072 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเมื อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที ระดบั 1.3144 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3142 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื อเทียบ
กบัดอลลาร์สหรัฐ ที ระดบั 1.1857 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1817 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที ระดับ 1.3034 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3077 
ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดบั 0.7134 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7112 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) นักวิจัยคาดยอดดับโควิด-19 ในสหรัฐเกินครึ.งล้าน แต่ลดได้หากใส่หน้ากากอนามัย  คณะนกัวิจัยของสหรัฐ เปิดเผยการคาดการณ์
จํานวนผู้ เสียชีวิตจากโรคติดเชื <อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในสหรัฐ อาจพุ่งเกิน 500,000 ราย ภายในสิ <นเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 แต่
ตวัเลขดงักล่าวลดได้หากประชาชนใส่หน้ากากอนามยั  ผลการศึกษาที เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ เมดิซีน (Nature Medicine) ระบวุ่าคณะนกัวิจยั
ของสถาบนัชี <วดัและประเมินผลทางสขุภาพ (IHME) มหาวิทยาลยัวอชิงตนั พบการใช้หน้ากากอาจช่วยรักษาชีวิตผู้คนในประเทศราว 130,000 คน 
"เรากําลงัจะพบผู้ ป่วยเพิ มขึ <นอย่างมากในช่วงฤดใูบไม้ร่วง/ฤดหูนาว ดงันั <นเราไม่เชื อความคิดที ว่าโรคระบาดใหญ่กําลงัจะหายไปนั <นเป็นความจริง" 
คริสโตเฟอร์ เมอร์เรย์ ผู้อํานวยการสถาบนั และผู้ เขียนผลการศกึษาข้างต้นกล่าวกบันกัข่าว 

• (+) ยอดผู้ ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐยังพุ่งแรง ผู้ เชี.ยวชาญกังวลฤดูหนาวทําสถานการณ์แย่ลง  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ 
(CSSE) แห่งมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ เปิดเผยว่า สหรัฐพบผู้ ป่วยโควิด-19 รายใหม่กว่า 83,700 รายเมื อวนัศกุร์ที ผ่านมา ซึ งเป็นสถิติสงูสดุเป็น
ประวติัการณ์ แซงสถิติเมื อกลางเดือนก.ค. ซึ งขณะนั <นพบผู้ ติดเชื <อรายใหม่ประมาณ 77,300 ราย  ตวัเลขดงักล่าวทําให้ผู้ เชี ยวชาญกงัวลว่า ฤดหูนาว
ในปีนี <จะทําให้สถานการณ์ยํ าแย่ลงอีก โดยนพ.สก็อตต์ ก็อตต์ลิเอ็บ อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) กล่าวเตือนว่า สหรัฐจะ
เผชิญกบัการแพร่ระบาดอย่างหนกัของไวรัสโควิด-19 โดยเริ มตั <งแต่สปัดาห์หน้า  "ในขณะที ยงัไม่มียารักษาในวงกว้าง ไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาด
อย่างมากในช่วงฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาว โดยสิ งนี <จะเกิดขึ <นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า" นพ.ก็อตต์ลิเอ็บกล่าว  นพ.ก็อตต์ลิเอ็บยงักล่าวเตือนว่า 
ช่วงเทศกาลวนัหยุด ซึ งเป็นช่วงเวลาที สมาชิกในครอบครัวมารวมตวักนั จะสร้างความเสี ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื องจากจะเป็น
เวลาที คนส่วนใหญ่ขาดความระมดัระวงัในการป้องกนัการติดเชื <อ 

• (-) AstraZeneca ได้ไฟเขียวจาก FDA แล้ว เดินหน้าทดลองวัคซนีโควิดในสหรัฐ  แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) บริษัทเวชภณัฑ์รายใหญ่
ขององักฤษเปิดเผยแถลงการณ์ในวนัศกุร์ว่า จะเริ มการทดลองวคัซนีต้านโรคโควิด-19 ในสหรัฐ หลงัจากระงบัไปตั <งแต่เดือนก.ย.ที ผ่านมา  แอสตร้า
เซนเนก้าเปิดเผยว่า สํานกังานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อนมุติัในวนัศกุร์ (23 ต.ค.) ให้บริษัทเริ มการทดลองวคัซีนต้านโรคโควิด-19 อีกครั <ง 
หลงัจากที บริษัทได้เริ มการทดลองในประเทศอื นๆ แล้วในช่วงหลายสปัดาห์ที ผ่านมา 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 28.09 จุด ตลาดรอมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื อคืนนี < (23 ต.ค.) เนื องจากนกั
ลงทุนขายหุ้ นออกมาเพื อลดความเสี ยง ขณะที ตลาดยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดกับการเจรจาระหว่างทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตเพื อออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่  ดชันีเฉลี ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที  28,335.57 จดุ ลดลง 28.09 จดุ หรือ -0.1%, ดชันี S&P500 ปิดที  
3,465.39 จดุ เพิ มขึ <น 11.90 จดุ หรือ +0.34% และดชันี Nasdaq ปิดที  11,548.28 จดุ เพิ มขึ <น 42.28 จดุ หรือ +0.37% 

• (+/-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน 
เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื <อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื <องต้นของสหรัฐ ปรับตวัขึ <นสู่ระดบั 55.5 ในเดือนต.ค. ซึ งเป็นระดบั
สงูสดุนบัตั <งแต่เดือนก.พ.2562 โดยเพิ มขึ <นจากระดบั 54.3 ในเดือนก.ย. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที  26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื อมั นทางธุรกิจโดย Ifo   93.1 93.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.   1025K 1011K 

วนัองัคารที  27 ต.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั งซื <อสินค้าคงทนพื <นฐานเดือนก.ย.   0.4% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั งซื <อสินค้าคงทนเดือนก.ย.   1.1% 0.5% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนส.ค.จาก S&P/CS   0.7% 3.9% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   
101.9 101.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   18 21 

วนัพธุที  28 ต.ค. 21.30น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ <ามนัรายสปัดาห์   - -1.6% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั <งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   32.0% -31.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั <งแรกรายสปัดาห์   - 787K 

 19.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี <ยรีไฟแนนซ์ของธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที รอปิดการขาย   3.6% 8.8% 

วนัศกุร์ที  30 ต.ค. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั <งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   6.9% -9.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื <นฐาน (Core PCE) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนก.ย.   1.0% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.ย.   0.3% -2.7% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื <อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนต.ค.   58.7 62.4 

 
21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนต.ค.จาก UoM   81.2 81.2 

 
21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนต.ค.จาก UoM   - 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์ มาก   ปานกลาง   น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที มีการประกาศออกมา 

*ที มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที  23 ตลุาคม 2020 ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


