
 

 

 

 

   

1,881  1,872  1,862 

 1,914  1,926  1,934 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �แกว่งอ่อนตวัลง โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าขึ �นของสกุลเงินดอลลาร ์ท่ามกลางความลา้ชา้ของการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
รอบใหม่ของสหรฐั เมื+อวานนี�นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐักล่าววา่ เธอคาดวา่ ทาํเนียบขาวจะตอบกลบัในวนันี �ตามเวลาทอ้งถิ+น เกี+ยวกบัแผนการใช้
จา่ยกระตุน้เศรษฐกิจลา่สดุ แต่มีสญัญาณที+เป็นรูปธรรมเพียงเล็กนอ้ยวา่ ใกลท้ี+จะมีขอ้ตกลงแลว้  ขณะที+การระบาดของไวรสัโควิด-19เรง่ตวัขึ �นในสหรฐัและยโุรป ยิ+งสรา้ง
ความวิตกการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ  โดยล่าสดุ "อิตาลี" ออกมาตรการจาํกัดโควิด-19 ที+เขม้งวดที+สดุนับตั�งแต่ยตุิการปิดเมืองทั+วประเทศในเดือนพ.ค. โดยนายกฯอิตาลี 
อนุมัติแผนจาํกัดเวลาการเปิดบาร,์ รา้นอาหาร และสั+งปิดสถานบันเทิง, บ่อนพนันและโรงยิม นอกจากนี� ทางการยังเรียกรอ้งใหช้าวอิตาลีหลีกเลี+ยงเดินทาง มาตรการ
ดงักลา่วจะเริ+มตน้ขึ �นในวนันี �และจะมีผลบงัคบัใชถ้ึงวนัที+ 24 พ.ย.  ขณะที+ "สเปน" ประกาศภาวะฉกุเฉินทั+วประเทศรอบ 2 ในปีนี � สง่ผลใหป้ระชาชนสเปนไมส่ามารถเดินทาง
ออกจากบา้นในไดใ้นช่วงเวลา 23:00 น. - 06:00 น. ยกเวน้การออกไปซื �อยา หรือออกไปดแูลผูส้งูอายเุท่านั�น และคาดว่าจะมีผลอย่างนอ้ยเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห ์ยิ+ง
กระตุน้แรงซื �อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั ซึ+งเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หลงัจากราคาทองคาํพยายามกลบัขึ �นไปทดสอบโซน 
1,914-1,926 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่ไมส่ามารถยืนเหนือบรเิวณดงักลา่วได ้แสดงถึงแรงซื �อในระดบัจาํกดั โดยราคาลดระดบัสงูสดุลง ราคามีแนวโนม้ออ่นตวัลงทดสอบแนว
รบั 1,889-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถยืนได ้จะเกิดแรงขายออกมาเพิ+ม โดยแนวรบัถัดไปจะอยู่ที+ 1,872  ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์เนน้การลงทุน
ระยะสั�นซื �อขายทาํกาํไรจากการแกว่งตวั หากราคายงัไม่สามารถผ่าน 1,910-1,914 ดอลลารต์่อออนซไ์ปไดแ้นะนาํขาย   แลว้เขา้ซื �อคืนหากราคาทองคาํยืนเหนือแนวรบั
บรเิวณ 1,889-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้
 

                     ซ ื�อ ข ายท ําก ําไร ร ะยะสั�น จ าก ก าร แ ก ว่งตัว  โด ย

บร ิเวณแ น วต้าน โซน  1,910-1,914 ดอ ลลาร ต์ ่อ อ อ น ซ ์ ห ากราคา

ทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ แนะนําแบ่งทองคาํออก

ขาย เพ ื3อรอซ ื�อในโซนแนวร ับ 1,889-1,881 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

26 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

26/10/2563  11.30  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,902.66 1,897.79 -4.87  -0.26% 

Spot Silver ($) 24.60 24.31 -0.29  -1.17% 

เงนิบาท (฿/$) 31.18 31.29 0.11  0.36% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,200 28,200 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.77 41.03 -0.74  -1.77% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.72 39.12 -0.60  -1.51% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1843 1.1836 -0.0007  -0.05% 

ที3มา : Bisnews 

 



 

 

 (-) ดอลลารไ์ด้แรงหนุนขณะตลาดระมัดระวังหลังโควิด-19 ระบาดในสหรัฐ,ยุโรป;แผนกระตุ้นศก.สหรัฐไม่คืบ  ดอลลารไ์ดแ้รงหนนุในวนันี� 
ขณะที+ยอดผูต้ิดโควิด-19 ที+พุ่งขึ �นในยุโรปและสหรฐัและการขาดความคืบหนา้เกี+ยวกับแผนกระตุน้สหรฐัทาํใหเ้ทรดเดอรร์ะมัดระวงั แมว้่าความหวงั
ขอ้ตกลงการคา้เบร็กซิททาํใหป้อนดท์รงตวั เมื+อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงินต่างๆ  ดอลลารท์รงตวัในการซื �อขายที+ตลาดเอเชีย หลงัจากที+รว่งลงในวงกวา้ง
เมื+อสปัดาหที์+แลว้  เมื+อเทียบกบัดอลลารอ์อสเตรเลียและยโูร ดอลลารป์รบัขึ �นราว 0.2% อย่างไรก็ตาม ปอนดแ์ข็งแกรง่ที+ 1.3024 ดอลลาร ์สหรฐัมียอด
ผูต้ิดโควิด-19 รายใหม่สูงสุด 2 วนัติดต่อกัน เช่นเดียวกับฝรั+งเศส ส่วนสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินครั�งใหม่ และอิตาลีสั+งใหร้า้นอาหารและบารต์ิด
ภายในเวลา 18.00 น. เมื+อวานนี�นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐักล่าวว่า เธอคาดว่า ทาํเนียบขาวจะตอบกลบัในวนันี�ตามเวลา
ทอ้งถิ+นเกี+ยวกับแผนการใชจ่้ายกระตุน้เศรษฐกิจล่าสุด แต่มีสัญญาณที+เป็นรูปธรรมเพียงเล็กนอ้ยว่า ใกล้ที+จะมีขอ้ตกลงแลว้  "ความหวงัที+ลดลง
สาํหรบัขอ้ตกลงการคลงัก่อนการเลือกตี �งและข่าวโควดิ-19 และการล็อกดาวนที์+อาจจะเขม้งวดขึ �น เพียงพอที+จะกระทบตลาดหุน้" นกัวเิคราะหก์ล่าว 

 (-) "Johnson & Johnson"คาดวัคซ ีนโควิด-19 อาจพร้อมในม.ค.เป็นอย่างเร ็ว นนัางรูซานดรา ดราเกีย-อาคลี หวัหนา้ฝ่ายวิจยัและพัฒนาดา้น
สาธารณสุขของบริษัท Johnson & Johnson ระบุว่า วคัซีนโควิด-19 ชุดแรกของทางบริษัทอาจพรอ้มสาํหรบัการใชฉุ้กเฉินในเดือนม.ค.เป็นอย่างเร็ว 
กรอบเวลาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคาดการณ์ก่อนหนา้จากผูผ้ลิตยาสัญชาติอเมริกันแห่งนี� ซึ+งระบุเมื+อวนัศุกรว์่า ทางบริษัทวางแผนเริ+มการทดลอง
วคัซีนโควิด-19 ขั�นปลายครั�งใหญ่หลังถูกระงบัจากความกังวลดา้นความปลอดภัย คาดว่าการศึกษาผู้เขา้ร่วมการทดลอง 60,000 คนดงักล่าวจะ
แสดงผลเบื �องตน้ภายในสิ �นปีนี� 

 (-) อ ิตาลีไฟเข ียวล็อคดาวนบ์างส่วน,สเปนประกาศภาวะฉุกเฉ ินทั3วปท.  อิตาลีออกมาตรการจาํกดัโควิด-19 ที+เขม้งวดที+สดุนบัตั�งแต่ยตุิการปิด
เมืองทั+วประเทศในเดือนพ.ค. และสเปนจะประกาศเคอรฟิ์วทั+วประเทศ ขณะที+ยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ทะยานขึ �นใน 2 ประเทศซึ+งเป็นศูนยก์ลางการ
ระบาดเบื �องตน้ในยโุรป ในอิตาลี นายกรฐัมนตรีจูเซปเป คอนเตอนมุตัิแผนจาํกดัเวลาการเปิดบาร,์ รา้นอาหาร และสั+งปิดสถานบนัเทิง, บ่อนพนนัและ
โรงยิม นอกจากนี� ทางการยงัเรียกรอ้งใหช้าวอิตาลีหลีกเลี+ยงเดนิทาง มาตรการดงักล่าวจะเริ+มตน้ขึ �นในวนันี�และจะมีผลบงัคบัใชถ้ึงวนัที+ 24 พ.ย. เมื+อ
วานนี�คณะรฐัมนตรีของนายกรฐัมนตรีเปโดร ซานเชซของสเปนอนมุตัิการประกาศภาวะฉกุเฉินทั+วประเทศอีกครั�ง ซึ+งจะใหอ้าํนาจแก่รฐับาลกลางมาก
ขึ �น และเขาประกาศวา่ รฐับาลวางแผนประกาศเคอรฟิ์วทั+วประเทศตั�งแตเ่วลา 23.00 - 06.00 น. ยกเวน้ที+หมู่เกาะคานารี ซึ+งอตัราการตดิเชื �อต ํ+า 

 (+/-) ตลาดพนันคาด"ทร ัมป์"มีโอกาสชนะเลือกตั�งมากข ึ�นเล็กน้อยหลังดเีบต ความเป็นไปไดใ้นการชนะศกึเลือกตั�งสมยัที+ 2 ของประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเพิ+มขึ �นเล็กนอ้ยในตลาดพนนัออนไลนห์ลงัการโตว้าทีของผูชิ้งตาํแหน่งประธานาธิบดีรอบสุดทา้ยในวนัพฤหสับดีที+ผ่านมา  นกั
พนันในตลาด Smarkets ของอังกฤษคาดว่า นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครต มีโอกาส 66% ในการชนะศึกเลือกตั�งวนัที+ 3 พ.ย. ซึ+งลดลง
จาก 68% ก่อนการโตว้าที โอกาสของปธน.ทรมัป์เพิ+มขึ �นสู่ 34% จาก 32% สาํนักพนัน Betfair คาดว่า โอกาสของปธน.ทรมัป์พัฒนาขึ �นในระดับ
เดียวกนัหลงัการอภิปรายโตว้าที และเสรมิวา่ ลกูคา้ใชเ้งินกวา่ 9 ลา้นปอนด ์(12 ลา้นดอลลาร)์ ในการเดมิพนัผลการเลือกตั�งใน 24 ชั+วโมงที+ผ่านมา 

 (+/-) ชาวอเมร ิกันแห่'เลือกตั�งล่วงหน้า'สูงเกินปี 2559 อีก 9 วนัถงึวนัเลือกตั�งสหรฐั ปรากฏว่าผูใ้ชส้ิทธิเลือกตั�งล่วงหนา้ปีนี�เกินหนา้ปี 2559 ไปแลว้ 
โครงการเลือกตั�งสหรฐั ซึ+งเป็นโครงการอิสระดาํเนินการโดยมหาวิทยาลัยฟลอริดา เผยว่า นับถึงวนัอาทิตย ์(25 ต.ค.) ตามเวลาทอ้งถิ+น มีผูใ้ชส้ิทธิ
เลือกตั�งแลว้กว่า 59 ลา้นคน มากกว่าการเลือกตั�งล่วงหนา้หรือลงคะแนนทางไปรษณียเ์มื+อปี 2559 ที+ 57 ลา้นคน ตามขอ้มูลเว็บไซตค์ณะกรรมการ
การเลือกตั�งสหรฐั สถานการณ์ดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อพรรคเดโมแครตที+เรียกรอ้งใหส้มาชิกไปลงคะแนนล่วงหนา้ แต่ใช่ว่านายโจ ไบเดน จะชนะ
อย่างง่ายดาย ขณะที+ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ อ้างมาตลอดว่า การลงคะแนนทางไปรษณียเ์สี+ยงโกงไดง้่าย จึงคาดว่าชาวรีพับลิกันน่าจะไป
ลงคะแนนในวันเลือกตั�ง 3 พ.ย. ซึ+งก็มีความน่าเป็นห่วงเพราะโควิด-19 กาํลังเพิ+มขึ �นมากในสหรัฐ นายไมเคิล แมคโดนัลด์ อาจารย์รฐัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยฟลอริดา ผู้ทาํโครงการเลือกตั�งสหรฐั เตือนว่า ยุทธศาสตรนี์�เสี+ยงมาก หากผู้สนับสนุนทรมัป์อย่างน้อยจาํนวนหนึ+งตัดสินใจไม่ไป
ลงคะแนนในวนันั�น หรือหน่วยเลือกตั�งไม่พรอ้ม หรือสาํนกังานเลือกตั�งสกัแห่งปิดตวัลง โครงการการเลือกตั�งสหรฐัคาดว่า ปีนี �ผูม้าใชส้ิทธิอาจสูงเกิน 
150 ลา้นคน เทียบกับปี 2559 ตัวเลขอยู่ที+ราว 137 ลา้นคน หลายรฐัมีแนวโน้มผู้มาเลือกตั�งสูงทุบสถิติ เช่น เท็กซสั ที+คนเคยเลือกตั�งเมื+อปี 2559 
ลงคะแนนล่วงหนา้แลว้ 80% รฐัเท็กซสัเป็นฐานเสียงของพรรครีพบัลิกนัมาตั�งแต่ปี 2523 จึงถูกจบัตาอย่างใกลชิ้ด โพลลบ์างสาํนกัชี�ว่า ไบเดนมีสิทธิ
ชนะทรมัป์ 

  ที3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์+ 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื+อมั+นทางธุรกิจโดย Ifo   93.1 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 ้

 
 

 


