
 

 

 

 

   

1,884  1,875  1,862 

 1,919  1,932  1,941 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี�แกวง่ตวัผนัผวน ช่วงแรกรว่งลงทดสอบ 1,888.70 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะรีบาวดข์ึ �นมายืนเหนือ 1,900 ดอลลารต์่อออนซอี์ก
ครั�ง โดยประเด็นที.สรา้งความตื.นตระหนกใหต้ลาด เกิดขึ �นหลงัจากที. ล่าสุดเชา้นี� (2 ต.ค.) ตามเวลาไทย ปธน.ทรมัป์ของสหรฐั เปิดเผยวา่  เขาและและนางเม
ลาเนียซึ.งเป็นภริยาของทรมัป์ มีผลตรวจไวรสั COVID-19 ออกมาเป็น “บวก”  โดยเขากล่าววา่ "เราจะเริ.มตน้กระบวนการกกัตวัและรกัษาอาการป่วยทนัที เรา
จะผ่านเรื.องนี�ไปดว้ยกนั!"  ทาํใหต้ลาดหุน้รว่งลงทนัที นาํโดย Dow Futures ดิ.งกว่า -400 จุด หรือกวา่ -1.5% ขณะที. S&P500 Futures และ Nasdaq Futures 
ดิ.งกว่า -1.5% เช่นกัน  การร่วงลงของสินทรพัยเ์สี.ยง หนุนแรงซื �อสินทรพัยป์ลอดภยัและสกุลเงินปลอดภัย หนนุทั�งดอลลาร ์และทองคาํ  จึงแนะนาํติดตาม
สถานการณ์หลังจากนี� เพราะอาจกระทบกับสถานการณ์การเมืองสหรฐั หากวุ่นวายมากขึ �น อาจทาํใหน้ักลงทุนเลือกถือครองและเขา้ซื �อทองคาํเพิ.มเติม  
สาํหรบัวนันี� ติดตามการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัในตลาดแรงงานของสหรฐั  อาทิ  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงาน, รายไดเ้ฉลี.ยตอ่ชั.วโมง  
ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ แมจ้ะมีแรงซื �อใหร้าคาดีดตวัขึ �นแต่ยงัคงเหน็แรงขายกดดนัอย่างตอ่เนื.อง  หากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนว
ตา้นระดบั 1,913-1,919 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้กิดแรงขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสู่ระดบั 1,890-1,884 ดอลลารต์่อออนซเ์ช่นเดิม เบื �องตน้ประเมินการ
เคลื.อนไหวของราคาในแบบของการแกว่งตวัเพื.อสะสมแรงซื �อหากยืนไดจ้ะเกิดการดีดตวัขึ �นตอ่  แนะนาํกลยุทธ ์การเขา้ซื �อยงัคงเนน้การเก็งกาํไรระยะสั�นจาก
การแกว่งตวั โดยเขา้ซื �อเฉพาะเมื.อตลาดปรบัตวัลงมาในบริเวณแนวรบั 1,890-1,884 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที.การขายทาํกาํไรอาจพิจารณาในโซน 1,913-
1,919 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากผ่านไดส้ามารถถือตอ่เพื.อรอทาํกาํไรที.แนวตา้นถดัไป 
 

                      พ ิจาร ณาซื�อ เมื�อ ร าคาอ ่อ น ตัวลงมาใก ล้ 1,890-
1,884 ดอลลารต์ ่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,884 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ)์ ขณะที�การขายอาจพิจารณาโซน 1,913-1,919 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์หากผ่านได้สามารถถอืต่อเพ ื�อรอทาํกาํไรท ี�แนวต้านถดัไป 
 

 

02 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

02/10/2563  12.48  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,905.60 1,907.53 1.93  0.10% 

Spot Silver ($) 23.78 23.86 0.08  0.35% 

เงนิบาท (฿/$) 31.54 31.61 0.07  0.22% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,500 150  0.53% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.93 40.49 -0.44  -1.08% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.55 37.76 -0.79  -2.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1743 1.1729 -0.0014  -0.12% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ทร ัมป์" และ ภรรยา ติดเช ื �อ โควิด-19 เร ิ�มกักตัวท ันท ี หวั�นกระทบหาเสียง สาํนักข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรมัป์ ของสหรฐัฯไดอ้อกมายืนยันผ่านทางทวิตเตอรว่์า ตนเองและนางเมลาเนีย ทรมัป์ ภรรยา มีผลตรวจเชื �อไวรสัโควิด-19 ออกมาเป็นบวก 
และไดเ้ริ.มทาํการกกัตวัอยู่ที.บา้นและทาํการรกัษาทนัทีในวนันี � โดยก่อนหนา้นี �ผูน้าํสหรฐัฯเผยว่าไดเ้ริ.มกกัตวัอยู่ที.บา้นตั�งแต่วนัพฤหสับดีที.ผ่านมา
ตามเวลาในสหรฐัฯ หลงันางโฮป ฮิกส ์ซึ.งเป็นผูช่้วยคนสนิทและไดร้่วมเดินทางกบัประธานาธิบดีทรมัป์ในการดีเบตรอบแรกที.เมืองคลีฟแลนด ์มี
ผลตรวจไวรสัโควิด-19 เป็นบวก ทาํใหผู้น้าํสหรฐัฯ และภรรยาเขา้รบัการตรวจก่อนที.จะพบว่าผลการตรวจเป็นบวกในครั�งนี � จากการติดเชื �อ
ไวรสัโควิด-19 ของผูน้าํสหรฐัฯในครั�งนี � อาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัการหาเสียงเพื.อชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัฯ โดยเฉพาะการดีเบตใน
รอบสองที.จะมีขึ �นในวนัที. 14 ต.ค. และรอบที.สามในวนัที. 22 ต.ค.นี � ซึ.งอาจถกูเลื.อนออกไปหรอืยกเลิก หากผูน้าํสหรฐัฯหายไม่ทนัก่อนกาํหนดการ
ที.วางไว ้

 (+) ห ุ้น ฟิวเจอรส์หร ัฐร ่วงหลัง"ทร ัมป์ "กักตัว, หวั�นตลาดผันผวนจากความไม่แน่นอน  หุน้ล่วงหนา้ของสหรฐัร่วงลงในวันนี � หลังปธน.
โดนลัด ์ทรมัป์กล่าวว่า เขาและสภุาพสตรีหมายเลข 1 จะกกัตวัหลงัผูช่้วยใกลชิ้ดคนหนึ.งมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก   สญัญาล่วงหนา้สาํหรบั 
S&P 500 ESc1 รว่ง 0.39% ในการซื �อขายที.ตลาดเอเชียหลงัข่าวดงักล่าว โดยปรบัลงต่อเนื.องจากก่อนหนา้นี � ขณะที.ผลตอบแทนพนัธบตัรยงัคง
ไม่เปลี.ยนแปลงในวงกวา้ง  ดอลลารท์รงตัวเมื.อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ แต่ปรบัขึ �นเมื.อเทียบกบัดอลลารอ์อสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ซึ.งเป็น
สญัญาณการหลีกเลี.ยงความเสี.ยง  หากปธน.ทรมัป์มีผลตรวจเป็นบวก นั.นอาจจะทาํใหเ้กิดกระแสความผนัผวนครั�งใหม่ในตลาด ขณะที.นัก
ลงทนุรอการเลือกตั�งประธานาธิบดีที.แข่งขนักันอย่างดเุดือดในเดือนพ.ย   "สิ.งสาํคญัที.สุดคือ เรากงัวลอยู่แลว้เกี.ยวกบัผลที.ไม่แน่นอนจากการ
เลือกตั�ง และเรื.องนี �เพิ.มเติมต่อความไม่แน่นอน" นกัวิเคราะหก์ล่าว 

 (+)  ร ัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร ่างกฎหมายกระตุ้นศก.ฉบบัใหม่ วงเงนิ  2.2 ล้านล้านดอลล ์สาํนกัข่าวบลมูเบริก์ รายงานว่า รฐัสภาสหรฐัฯไดมี้
มติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง 214-207 ในการผ่านร่างกฎหมายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื.อช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 
วงเงิน 2.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์เมื.อช่วงเชา้ที.ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย แมฝ่้ายบริหารของทาํเนียบขาว และ พรรคเดโมแครต จะยังไม่
สามารถบรรลขุอ้ตกลงของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทั�งหมดได ้การลงคะแนนเสียงในครั�งนี �มีสมาชิกของพรรคเดโมแครต 18 คนที.ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นดว้ยขณะที.สมาชิกรีพบัลิกนัทกุคนลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยทั�งหมด อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดงักล่าวยงัตอ้งผ่านความเห็นชอบ
จากวฒิุสภาสหรฐัฯที.พรรครพิบัลิกนัครองเสียงขา้งมากในสภา ซึ.งคาดว่าจะมีการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในสปัดาหห์นา้ มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจฉบบันี �ถกูยกใหเ้ป็นประเด็นสาํคญัในการเจรจาระหว่างฝ่ายบรหิารของทาํเนียบขาว และ พรรคเดโมแครต โดยไดเ้ริ.มการเจรจาเป็นครั�ง
แรกเมื.อเดือนส.ค.ที..ผ่านมา แต่ทั�งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงได ้เนื.องจากมีความเห็นต่างกนัในหลายประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นวงเงิน
ช่วยเหลือที.ล่าสดุพรรคเดโมแครตไดยื้.นขอ้เสนอที. 2.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ฝ่ายบริหารทาํเนียบขาวไดยื้.นขอ้เสนอลดวงเงินลงเหลือ 1.6 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์รวมถงึลดวงเงินช่วยเหลือบคุคลว่างงานจาก 600 ดอลลารต่์อสปัดาห ์เหลือเพียง 400 ดอลลารต่์อสปัดาหเ์ท่านั�น 

 (-) กรุงมาดร ิดเตร ียมล็อกดาวนค์ร ั�งใหม่ขณะยอดผู้ต ิดโควิด-19 ทะยานขึ�นในยุโรป กรุงมาดรดิและเขตชานเมืองของสเปนเตรียมเขา้สู่
การปิดเมืองแบบผ่อนปรน ซึ.งหา้มการเดินทางเขา้และออกจากกรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน หลงัเกิดความขดัแยง้ทางการเมืองนานหลาย
สปัดาหที์.ผูเ้ชี.ยวชาญระบวุ่ายบัยั�งมาตรการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อโควิด-19 ในพื�นที.ระบาดหนกัแห่งล่าสดุของยโุรป นางอิสซาเบล ดิ
แอซ อายโูซ ประธานชมุชนภมิูภาคระบุว่า เธอจะบงัคบัใชก้ฎระเบียบสขุภาพแห่งชาติใหม่ ซึ.งกาํหนดมาตรการจาํกดัการเคลื.อนยา้ย, กิจกรรม
ธุรกิจและสงัคมในเมืองขนาดใหญ่ต่างๆของสเปนที.มีอตัราการติดเชื �อโควิด-19 ในระดบัสงู ขณะที.กรุงมาดรดิดาํเนินการทา้ทายทางกฎหมายต่อ
คาํสั.งของรฐับาลที.กาํหนดมาตรการดงักล่าว เจา้หนา้ที.ดแูลสขุภาพของหน่วยบริการฉกุเฉินมาดริด (SUMMA) ดาํเนินการตรวจหาเชื �อโควิด-19 
อย่างรวดเรว็ในเขตวลัเญกาสในกรุงมาดริด ประเทศสเปนในวนัองัคารที. 29 ก.ย.2020 มาดรดิมีอตัราการติดเชื �อสงูกว่าค่าเฉลี.ยทั.วประเทศ 2.5 
เท่า ซึ.งสงูกว่าค่าเฉลี.ยของยโุรปซึ.งรวมถงึองักฤษอยู่แลว้ 3 เท่า 

  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  
 

-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  
 

56.4** 56.6 

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

53.7** 53.7 

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

54.1** 54.3 

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

0.1%** 0.6% 

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

0.3%** 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

1.0%** 1.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

-2.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  
 

837K** 870K 

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

55.4** 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.  
 

1.4%** 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 ้

 
 

 


