
 

 

 

 

   

1,875  1,862  1,847 

 1,906  1,919  1,932 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้นี �ขยบัขึ �น รบัแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร ์โดย Dollar Index ช่วงเชา้วนันี �รว่งลงทาํระดบัตํ-าสดุบรเิวณ 93.67 จุด หลงันายสตีเวน มนชิูน 
รฐัมนตรคีลงัสหรฐั และ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ไดเ้ขา้รว่มการเจรจาครั�งใหม่เมื-อวานนี � ซึ-งทั�งสองฝ่ายต่างก็แสดงความหวงัว่าจะสามารถบรรลขุอ้ตกลง
เกี-ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เพื-อเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (Stimulus Package) เพิ-มความหวงัในการฟื�นเศรษฐกิจสหรฐัและหนนุแรง
ซื �อสินทรพัยเ์สี-ยงดนัตลาดหุน้สหรฐัปรบัตัวขึ �นวานนี � ซึ-งบั-นทอนแรงซื �อสกลุเงินปลอดภยัอย่างดอลลาร ์การอ่อนค่าของดอลลารช่์วยหนนุใหร้าคาทองคาํขยบัขึ �น  อย่างไรก็ตาม 
ตลาดยงัคงรอดคูวามคืบหนา้ต่อไป เพราะยงัไม่มีกาํหนดชดัเจนว่ามาตรการจะออกมาเมื-อใด แมว่้าหลายฝ่ายคาดว่ามาตรการดงักล่าวจะออกมาไดก่้อนการเลือกตั�งประธานาธิบดี
สหรฐัในเดือนพ.ย.นี �   แต่นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้าํวฒุิสภาเสียงขา้งมากเตือนทั�ง 2 ฝ่ายว่ายังคงมีความคิดเห็นที-ไม่ตรงกันอีกมากในการเจรจาของพวกเขา  ซึ-งอาจทาํให้
ดอลลารร์ว่งลงในระดบัจาํกดั และอาจสกดัช่วงบวกของราคาทองคาํได ้ จึงแนะนาํติดตามประเด็นนี �ต่อไป  ส่วนตลาดหุน้จีนและตลาดหุน้ฮ่องกงปิดทาํการเชา้นี � (1 ตลุาคม) เนื-อง
ในวันชาติจีน ขณะที-ตลาดหุน้ญี-ปุ่ นปิดทาํการจากปัญหาความขดัขอ้งทางเทคนิค ทาํใหป้ริมาณการซื �อขายเบาบางในช่วงเช้า แต่ตลาดหุน้ยุโรปและสหรฐัเปิดทาํการปกติ จึง
แนะนาํติดตามราคาอย่างใกลชิ้ด และติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัหลายรายการในคืนนี � อาทิ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE), การใชจ่้ายและรายได้
ส่วนบุคคล, จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห,์ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก ISM และขอ้มูลค่าใช้จ่ายดา้นการก่อสรา้ง  ดา้นปัจจัยทางเทคนิค
ประเมินว่า ราคาทองคาํสามารถยืนเหนือโซน 1,875 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัตํ-าสดุของวนัองัคาร)ได ้ขณะที-ราคามีการยกระดบัตํ-าสดุและสงูสดุขึ �น ยงัมีโอกาสปรบัตวัขึ �นทดสอบ
แนวตา้นโซน 1,906-1,919 ดอลลารต่์อออนซ ์อย่างไรก็ตามหากยืนไม่ได ้ยงัคงตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรสลบัเขา้มาเพิ-มเมื-อราคาปรบัตวัขึ �น แนะนาํกลยทุธ ์ เนน้เก็งกาํไรระยะสั�น 
โดยเขา้ซื �อโซนแนวรบั 1,875-1,862 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,847 ดอลลารต่์อออนซ)์ เมื-อราคาปรบัตวัขึ �นใหแ้บ่งขายทาํกาํไรหากไม่ผ่านโซนแนวตา้น 1,902-
1,906 ดอลลารต่์อออนซ ์ หากผ่านไดช้ะลอการทาํกาํไรไปโซนแนวตา้นถดัไปบรเิวณ 1,919 ดอลลารต่์อออนซ ์

                    เก ็งก ําไร ร ะยะสั�น  โด ยพ ิจาร ณ าโซ น  1,875-

1,862 ดอลลาร ต์่อออ นซ ์เป็นจุดซ ื�อ  อย่างไรก็ตามห ากราคา

ปรับตัวข ึ �นไม่สามารถยนืเหนือ 1,906-1,919 ดอลลารต์่อออนซ ์

อาจทยอยแบ่งขายทาํกาํไรตามแนวต้านต่างๆ  

 

01 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

01/10/2563  11.49  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,885.40 1,894.63 9.23  0.49% 

Spot Silver ($) 23.22 23.64 0.42  1.80% 

เงนิบาท (฿/$) 31.58 31.57 -0.01  -0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,300 50  0.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.03 40.95 -0.08  -0.19% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.83 40.15 0.32  0.80% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1722 1.1747 0.0025  0.21% 

ที8มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารถ์ูกเทขายจากความหวังแผนกระตุ้นและแนวโน้มการฟื� นตัว ดอลลารถ์ูกถ่วงที-ระดบัต ํ-าสุดรอบ 1 สัปดาหใ์นวนันี� ขณะที-ขอ้มูลที-
แข็งแกร่งของสหรฐัและความหวงัใหม่สาํหรบัแผนกระตุน้การคลังสหรฐัทาํใหน้ักลงทุนมั-นใจเกี-ยวกับแนวโนม้การฟื�นตวัของเศรษฐกิจมากพอที-จะ
ลงทุนในสกุลเงินเสี-ยง นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรฐักล่าวต่อผูสื้-อข่าวว่า การเจรจากับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร "มีความ
คืบหนา้อย่างมาก" เกี-ยวกับร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19  เมื-อรวมกับขอ้มูลแรงงานและการผลิตที-แข็งแกร่งของสหรฐั นั-นช่วยใหหุ้น้
ทะยานขึ �นและดึงดอลลารส์ู่ระดบัต ํ-าสุดรอบ 1 สัปดาห ์ที- 93.664 เมื-อเทียบกับตะกรา้สกุลเงิน  ในช่วงต่อมานายมนูชิน รฐัมนตรีคลังสหรฐัระบุว่า 
คณะบรหิารภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัจะไม่ยอมรบัขอ้เสนอของพรรคเดโมแครตสาํหรบัมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจาก
โควดิ-19 วงเงิน 2.2 ลา้นลา้นดอลลารแ์ละบ่งชี �ว่า เขาตอ้งการขอ้ตกลงที-มีวงเงินใกลเ้คียงมากขึ �นกบัระดบั 1.5 ลา้นลา้นดอลลาร ์โดยเสรมิว่า ไดมี้การ
บรรลุขอ้ตกลงเกี-ยวกบัการจ่ายเงินโดยตรงใหก้บัชาวอเมริกนั  นกัวิเคราะหก์ล่าวว่า "พวกเขาไดห้ารือมายาวนาน โดยมีแนวโนม้ประนีประนอม ผมคิด
ว่า ใกลม้ากขึ �นที-จะมีขอ้ตกลง" โดยเสริมว่า ขอ้ตกลงจะช่วยหนุนความเชื-อมั-นในตลาดหุน้และอาจจะกระจายไปยังการซื �อขายสกุลเงิน โดยจะหนุน
สกลุเงินเสี-ยงและกดดนัดอลลาร ์

 (+) รมว.คลังสหรัฐช ี�"TikTok"จะถูกปิดหากข้อตกลงของ"Oracle"ไม่เป็นไปตามเงื8อนไขสหรัฐ นายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลังสหรฐัระบุว่า 
หากไม่สามารถสรุปขอ้ตกลงของบริษัท Oracle สาํหรบั TikTok ตามเงื-อนไขที-สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดดา้นความมั-นคงของสหรฐั ซึ-งรวมถึงการถือ
ครองรหสัคาํสั-งในสหรฐั แอพพลิเคชั-นดงักล่าวจะถูกปิด นายมนชิูนกล่าวว่า "รหสัคาํสั-งทั�งหมดจะตอ้งอยู่ในสหรฐั" บรษัิท Oracle จะรบัผิดชอบเรื-อง
การสรา้งรหสัคาํสั-งใหม่, ลา้งรหสัคาํสั-ง โดยทาํใหแ้น่ใจว่า มีความปลอดภยัในคลาวดข์องพวกเขา และ...นั-นจะสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทั�งหมดของ
เรา" 

 (+/-) ดีเบตประธานาธ ิบดีสหร ัฐคร ั�งหน้าจะใช้กฎเกณฑ์ท ี8เข ้มงวดข ึ�น เพ ื8อคุมความวุ่นวาย เมื-อวานนี�สถานีโทรทัศน์ CBS รายงานอา้งอิง
แหล่งข่าววา่ คณะกรรมการดา้นการโตว้าทีของประธานาธิบดีสหรฐัจะเสนอกฎเกณฑใ์หม่ในการโตว้าทีที-เหลือระหวา่งผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดี
สหรฐั มาตรการประการหนึ-งจะเป็นการ "ตดัไมโครโฟนหากพวกเขาละเมิดกฎ" ในวนัเดียวกนั ผลสาํรวจของ CBS เผยว่า นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจาก
พรรคเดโมแครตเป็นผูค้วา้ชยัชนะจากการโตว้าทีครั�งแรกกบัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ขณะที-นายแอนโธนี สการามชุชี อดีตผูอ้าํนวยการฝ่ายการ
สื-อสารทาํเนียบขาวอา้งวา่การโตว้าทีดงักล่าวไม่มีผูช้นะ และอธิบายวา่ นั-นเป็น "ความน่าอบัอาย" 

 (+/-) ตลาดหุ้นญี8ปุ่ นเผยจะระงับการซ ื�อขายหุ้นท ั�งวันในวันนี� ตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกียว (TSE) ยงัคงระงบัการซื �อขายในช่วงปิดตลาดภาคเที-ยงใน
วนันี� ต่อเนื-องจากการระงับการซื �อขายหุน้ทั�งหมดในช่วงเชา้จากปัญหาความขัดขอ้งทางเทคนิค  สาํนักข่าว NHK รายงานอ้างอิง TSE ว่า ตลาด
หลกัทรพัยโ์ตเกียวจะระงบัการซื �อขายหุน้ตลอดทั�งวนัในวนันี�จากปัญหาทางเทคนิค โดย TSE ไม่สามารถระบุ ณ จุดนี�ว่า จะสามารถฟื�นคืนระบบได้
เมื-อไร ดชันีนิกเกอิฟิวเจอร ์ซึ-งซื �อขายในเมืองโอซากา ล่าสุดปรบัขึ �น 0.56% สอดคลอ้งกบัการปรบัขึ �นของหุน้สหรฐัในคืนที-ผ่านมา เมื-อวานนี�ดชันีนิก
เกอิร่วง 1.5% ซึ-งเป็นการร่วงครั�งใหญ่ที-สุดในรอบ 2 เดือน เนื-องจากการโตว้าทีอนัเผ็ดรอ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐัและนายโจ 
ไบเดน คูแ่ข่งจากพรรคเดโมแครต เพิ-มความกงัวลเกี-ยวกบัผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย.ที-เดด็ขาด 

 (+/-) ฮ่องกงคุมเข ้มข ู่จับผู้ประท้วงในวันชาติจ ีน ฮ่องกงเสี-ยงเผชิญวนัชาติที-ตงึเครียดอีกครั�ง ขณะที-ทางการขู่จบักุมตวับุคคลใดก็ตามที-ออกมา
ประทว้งการปราบปรามฝ่ายตอ่ตา้นในฮ่องกง ซึ-งการปราบปรามดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนนุจากจีน รฐับาลจีนเตือนว่า ผูที้-ทา้ทายคาํสั-งหา้มประทว้ง
ในวนัครบรอบการก่อตั�งสาธารณรฐัประชาชนจีนในปี 1949 ในวนันี�เสี-ยงที-จะละเมิดกฎหมายความมั-นคงแห่งชาติฉบบัใหม่ คาดว่าตาํรวจปราบ
จลาจลราว 6,000 นายจะระดมกาํลงัป้องกนัผูชุ้มนมุจากการยึดครองทอ้งถนนหรือรบกวนงานต่างๆ ซึ-งรวมถึงพิธีชกัธงขึ �นสู่ยอดเสาที-นางแครร์ี หลํ-า 
ผูบ้ริหารเกาะฮ่องกงเขา้รว่ม นกัเคลื-อนไหวบางรายเรียกรอ้งใหผู้ส้นบัสนนุในกลุ่มออนไลนอ์อกมาประทว้ง โดยกลุ่มหนึ-งเรียกรอ้งใหมี้การเดนิขบวนใน
เวลา 13.00 น.ตามเวลาในไทยในย่านการคา้มงก๊ก และกลุ่มอื-นๆเรียกรอ้งใหป้ระชาชนสวมชุดดาํและถือแท่งไฟเพื-อ "ต่อตา้นการรวมตวั" ในช่วงค ํ-า 
ตาํรวจประกาศการจบักมุนกัเคลื-อนไหว 5 คนในสปัดาหนี์�จากขอ้กล่าวหาวา่ พวกเขายั-วยใุหป้ระชาชนเขา้รว่มการรวมตวัที-ขดัตอ่กฎหมาย 
 

  ที8มา: 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  
 

-26.5%** -20.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

749K** 428K 

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

-31.4%** -31.7% 

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

62.4** 51.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที-รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

8.8%** 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 ้

 
 

 

 


