
 

 

 

 

   

1,875  1,862  1,847 

 1,906  1,919  1,932 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้ย่อตวัลง ถกูกดดนัจาก 1) แรงขายทาํกาํไร หลงัวานนี �ขึ �นทดสอบ 1,899 ดอลลารต่์อออนซซ์ึ(งเขา้ใกลแ้นวตา้นทางจิตวิทยาที( 1,900 ดอลลารต่์อออนซแ์ต่
ยงัไม่สามารถผ่านไปได ้ 2) ดัชนีดอลลารดี์ดตวัขึ �นมาที( 93.95 จุด ฟื�นจาก Low ระหว่างวนัที(ทาํไวบ้ริเวณ 93.79 จุด แต่การดีดตัวขึ �นก็ยงัไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 94 จุดได ้ 
ทั�งนี � ตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยาจากการดีเบต ระหว่าง “ทรมัป์ กบั “โจ ไบเดน” ซึ(งมีใจความหลกัๆอาทิเช่น "ไบเดน" โจมตี "ทรมัป์" ว่าเหยียดเชื �อชาติ สรา้งความแตกแยกมากกว่า
ปรองดอง หาประโยชนจ์ากกฎเกณฑภ์าษี-เป็นประธานาธิบดีแย่ที(สดุ  ขณะที( "ทรมัป์" อวดผลงานตนเองในการเรง่เปิดเศรษฐกิจและแจงประเด็นจ่ายภาษีหลายรอ้ยลา้นดอลลารที์(
เขาถกูกล่าวหาว่าเสียภาษีนอ้ยเกินไป  อย่างไรก็ดี ความเห็นของผูเ้ชี(ยวชาญอย่างนกัวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนกล่าวว่า ไม่มีผูส้มคัรรายใดที(มีความไดเ้ปรียบอย่างชัดเจนนกัจาก
การดีเบต "เหมือนกบัว่าทั�งคู่เพียงแค่ดหูมิ(นซึ(งกนัและกนั ไม่มีผลกระทบมากนกัต่อตลาดต่างๆ" ขณะที(นางอายาโกะ เซรา นกักลยทุธต์ลาดของ Sumitomo Mitsui Trust Bank ใน
โตเกียวแสดงความเห็นว่า "ขณะนี �ดเูหมือนว่ามีความสสูีกนัระหว่างปธน.ทรมัป์และนายไบเดน ดงันั�น จึงเป็นการยากสาํหรบัตลาดในการเคลื(อนไหว อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํ
อาจร่วงลงในระดับจํากัด ถ้าหากมีความคืบหน้าเกี(ยวกับการออกมาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหม่ของสหรฐั(Stimulus Package) หลังจากเมื(อวานนี �นางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัแสดงความหวงัว่า จะบรรลขุอ้ตกลงดงักล่าวในสปัดาหนี์ � ซึ(งอาจเรยีกความเชื(อมั(นในการฟื�นเศรษฐกิจสหรฐักลบัมา และบั(นทอนแรงซื �อดอลลารใ์น
ฐานะสกลุเงินปลอดภยัเพิ(มเติม ซึ(งพยงุราคาทองคาํไว ้ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยงัสามารถยืนเหนือแนวรบัโซน 1,875 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัตํ(าสดุ
วานนี �)ทาํใหม้ีแนวโนม้ดันขึ �นสู่บริเวณ 1,906 ดอลลารต่์อออนซ ์อย่างไรก็ตามในโซนดังกล่าวขึ �นไป ตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรที(จะออกมา สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นถัดไปที( 
1,919 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํกลยทุธ ์ เสี(ยงซื �อหากราคาย่อตวัลงไม่หลดุแนวรบั 1,875-1,862 ดอลลารต่์อออนซ ์และทยอยทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไปไม่ผ่านแนวตา้น 1,906 
ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากราคาทะยานขึ �นจนยืนได ้สามารถถือต่อเพื(อรอทาํกาํไรที(แนวตา้นถดัไปโซน 1,919 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                      หากราคายืน เหนือ  1,875-1,862 ดอลลารต์ ่อออน ซ ์

แนะนําเข ้าซ ื &อ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,862 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ เพ ื,อทาํ

กาํไรหากราคาดีดตัวข ึ &นไม่ผ่านแนวต้าน 1,906 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่

หากราคาทะยานขึ&นจนยืนได้ สามารถรอทาํกาํไรแนวต้านถัดไป 

 

30 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

30/09/2563  12.34  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,897.70 1,889.96 -7.74  -0.41% 

Spot Silver ($) 24.18 23.83 -0.35  -1.47% 

เงนิบาท (฿/$) 31.58 31.68 0.10  0.31% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,200 28,350 150  0.53% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.03 40.57 -0.46  -1.12% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.08 38.98 -0.10  -0.26% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1738 1.1732 -0.0007  -0.06% 

ที,มา : Bisnews 

 



 

 

 (+/-) ดอลลารท์รงตัวหลัง"ทร ัมป์"-"ไบเดน"ปะทะคารมในดีเบตคร ั&งแรก ดอลลารแ์ทบไม่เปลี(ยนแปลงในการซื �อขายที(ตลาดเอเชียในวนันี � 
ขณะที(เทรดเดอรป์ระเมินการโตว้าทีครั�งแรกที(ดเุดือดระหว่างปธน.โดนลัด ์ทรมัป์และนายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครต ก่อนการเลือกตั�ง
ประธานาธิบดีสหรฐัในวันที( 3 พ.ย. ในการโตว้าทีครั�งสาํคัญที(ปธน.ทรมัป์กล่าวขัดจังหวะหลายครั�งในการเผชิญหนา้ที(ยุ่งเหยิง ผูท้า้ชิงทั�ง 2 
โตค้ารมเกี(ยวกับความเป็นผูน้าํของประธานาธิบดีในดา้นการรบัมือการระบาดของโควิด-19, เศรษฐกิจ และภาษี  ดัชนีดอลลารเ์มื(อเทียบกับ
ตะกรา้สกลุเงินต่างๆ แทบไม่ขยบัที( 93.821 หลงัจากที(แตะระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือนเมื(อสปัดาหที์(แลว้ 

 (+/-) ดีเบตคร ั&งแรกของ"ทร ัมป์-ไบเดน"ฉะกันด้วยวาทะร ้อนแรง ขอ้มลูดงัต่อไปนี�เป็นประโยคเด็ดบางส่วนจากการโตว้าทีระหว่างผูท้า้ชิง
ตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัปี 2020 ในวนัองัคารระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐัและนายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครต 
ก่อนการเลือกตั�งวนัที( 3 พ.ย. --ศาลฎีกา-- ปธน.ทรมัป์ไดร้บัถามว่านางเอมี โคนีย ์บารเ์รตต ์ผูพิ้พากษาศาลสหรฐัควรไดร้บัการเสนอชื(อเป็นผู้
พิพากษาศาลฎีกาก่อนการเลือกตั�งหรือไม่ เขากล่าวว่า "เราชนะการเลือกตั�ง การเลือกตั�งมีผลลพัธ ์เราควบคมุวฒิุสภาและเราควบคมุทาํเนียบ
ขาวและเราผูไ้ดร้บัการเสนอชื(อที(ไดร้บัความเคารพจากทกุคน"  นายไบเดนระบวุ่า "เราควรรอ เราควรรอและดผูลการเลือกตั�งครั�งนี �" -- การดแูล
สขุภาพ--  นายไบเดนระบวุ่า "ทกุคนที(นี(รูว่้าเขาคือคนโกหก..คณุเลือกคนผิดในคืนที(ผิดในเวลาที(ผิด"  "...ทกุคนครบั พวกคณุรูไ้หมว่าตวัตลกคนนี�
กาํลงัทาํอะไรอยู่? ผมจะบอกคณุใหน้ะ เขาไม่ใช่คนที(เหมาะสาํหรบัผูที้(ตอ้งการการดแูลดา้นสขุภาพ" หลงัปธน.ทรมัป์อธิบายเรื(องขอ้เสนอดา้น
สขุภาพ นายไบเดนระบวุ่า "เขาไม่มีแผนเรื(องการดแูลสขุภาพ..ขอ้เท็จจริงคือผูช้ายคนนี�ไม่รูเ้ลยว่าเขากาํลงัพดูอะไรอยู่"  --การระบาดของโควิด-
19--  นายไบเดนกล่าวถงึทรมัป์ว่า "คณุควรออกจากที(กาํบงัและออกจากกบัดกัทราย..สนามกอลฟ์และไปทาํเนียบขาวและทาํใหพ้รรคเดโมแครต
และรพีบัลิกนัรว่มมือกนัและออกงบประมาณที(จาํเป็นในเวลานี�เพื(อรกัษาชีวิตประชาชน" ปธน.ทรมัป์กล่าวต่อนายไบเดนว่า "คณุไม่คิดว่าเราควร
ปิดประเทศของเราต่อจีนเพราะคณุคิดว่านั(นเลวรา้ย"  "...เราทาํงานไดอ้ย่างยอดเยี(ยม แต่ผมจะบอกใหค้ณุทราบ โจ คณุไม่มีทางทาํไดอ้ย่างที(เรา
ทาํ คณุไม่มีความสามารถเช่นนั�น" ปธน.ทรมัป์กล่าวถึงขอ้เสนอเรื(องการพฒันาวคัซีนโควิด-19 ของนายไบเดนว่า "คนแบบนี�จะทาํใหเ้รื(องนี �เป็น
เรื(องการเมืองมากกว่ารกัษาชีวิตคน"  นายไบเดนกล่าวว่า "รูอ้ะไรไหม ผูค้นจาํนวนมากเสียชีวิตและจะเสียชีวิตอีกมากเวน้แต่ว่าเขาจะฉลาดกว่า
นี �และเรว็กว่านี �" ทรมัป์ตอบโตว่้า "คณุไม่ไดฉ้ลาดเรื(องอะไรเลยโจ" นายไบเดนโจมตีนโยบายหนา้กากอนามยัของปธน.ทรมัป์ว่า "เขาโง่ในเรื(องนี �" 

 (+/-) นักวิเคราะหย์ังไม่ฟันธงผู้ชนะในดีเบตคร ั&งแรกของ"ทร ัมป์-ไบเดน"  ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัและนายโจ ไบเดน คู่แข่ง
จากพรรคเดโมแครตขึ �นเวทีโตว้าทีครั�งแรกในวันอังคารตามเวลาทอ้งถิ(นก่อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในวันที( 3 พ.ย. ในขณะที(ชาว
อเมรกินักว่า 1 ลา้นคนใชส้ิทธิeเลือกตั�งล่วงหนา้แลว้ การอภิปรายโตว้าทีเปิดฉากขึ �นในขณะที(นกัลงทนุกงัวลเกี(ยวกบัความไม่แน่นอนอนัยาวนาน
หลงัจากที(ปธน.ทรมัป์ปฏิเสธพนัธสญัญาในการยอมรบัผลการเลือกตั�ง ดชันี S&P 500 ฟิวเจอรป์รบัขึ �น 0.6% ระหว่างการอภิปรายหลงัผูส้มคัรทั�ง 
2 ปะทะคารมกนัในการโตว้าทีช่วงแรก  "ยงัมีความไม่แน่นอนอีกมาก ดงันั�น จึงเป็นการยากที(จะมองแนวโนม้ที(ชดัเจนสาํหรบัดอลลาร/์เยน ซึ(ง
ภายใตส้ภาวการณป์กติ ขอ้มลูเศรษฐกิจเชิงบวกจากจีนที(เราเห็นจะสนบัสนนุการซื �อขายที(หลีกเลี(ยงความเสี(ยง แต่ครั�งนี �แตกต่างกนั" 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียปิดภาคเช ้าปร ับตัวข ึ &น  ขานร ับ PMI จีนขยายตัว ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึ �น หลงัจีนเปิดเผยดชันีผูจ้ดัการ
ฝ่ายจัดซื �อ (PMI) ทั�งภาคบริการและภาคการผลิตที(ขยายตัวแข็งแกร่งในเดือนก.ย. ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี(ปุ่ นปิดภาคเชา้ที( 23,509.77 
จดุ ลดลง 29.33 จดุ, -0.12% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที( 23,549.47 จดุ เพิ(มขึ �น 273.94 จดุ, +1.18% ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุน้
มาเลเซียปิดภาคเชา้ที( 1,512.13 จดุ เพิ(มขึ �น 8.23 จดุ, +0.55% สาํนกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี �ว่า ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื �อ 
(PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนก.ย. อยู่ที(ระดับ 51.5 เพิ(มขึ �นจากระดบั 51.0 ในเดือนส.ค. และสูงกว่าที(นกัวิเคราะหค์าดการณว่์าจะอยู่ที( 
51.3 ส่วนดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารในเดือนก.ย. อยู่ที( 55.9 เพิ(มขึ �นจากระดบั 55.2 ในเดือนส.ค. 

 
 

  ท ี,มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

วนัจนัทรที์( 28 ก.ย. - - ไมมี่กาํหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสาํคญั - - - 

วนัองัคารที( 29 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนส.ค.  
 

0.5%** -0.1% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ค.โดย S&P/CS  
 

3.9%** 3.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื(อมั(นผูบ้รโิภคเดือนก.ย.จาก CB  
 

101.8** 84.8 

วนัพธุที( 30 ก.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.  
 

51.5** 51.0 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนก.ย.  
 

55.9** 55.2 

 08.45น. จีน ชนีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

53.0** 53.1 

 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งที(สอง GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-20.4% -20.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

650K 428K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-31.7% -31.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  
 

52.0 51.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที(รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

3.1% 5.9% 

วนัพฤหสับดีที( 1 ต.ค. ทั�งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

56.6 56.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

53.7 53.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

54.3 54.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.  
 

0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคลพื �นฐาน (Core PCE) เดือนส.ค.  
 

0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 1.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  
 

850K 870K 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  
 

56.0 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.  
 

0.8% 0.1% 

วนัศกุรที์( 2 ต.ค. ทั�งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี(ยตอ่ชั(วโมง  
 

0.5% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.   900K 1371K 

 
19.30น. สหรฐัฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ย.  

 

8.2% 8.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั(งซื �อภาคโรงงานเดือนส.ค.    1.5% 6.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื(อมั(นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ย.จาก UoM   78.9 78.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงทา้ยเดือนก.ย จาก UoM   - 2.7% 

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

*ที(มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที( 25 กนัยายน 2563  ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


