
  

                           หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,910-
1,914 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดย
ประเมินแนวรับบริเวณที- 1,890-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถ
ยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตัวขึ 1นระยะสั 1นอีกครั1ง 
โดยราคาอาจแกว่งตัวในกรอบ 

27 ตุลาคม 2563 

สรุป สํานักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกําไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนปรับขึ #น 10.1% ในเดือนก.ย.เมื,อเทียบรายปี ซึ,งเป็นการปรับขึ #นรายเดือน
ติดต่อกันเป็นเดือนที, 5 แตะที,ระดบั 9.634 หมื,นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ,งบ่งชี #ว่า ภาคการผลิตของจีนฟื#นตวัขึ #นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนนุจากการส่งออกที,
แข็งแกร่ง, อุปสงค์ที,ปรับตวัขึ #น และการที,รัฐบาลจีนใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที, บริษัท Ant Group ซึ,งเป็นบริษัทฟินเทคที,ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฮ่องกงและเซี,ยงไฮ้ สามารถระดมทนุมากถึง 3.44 หมื,นล้านดอลลาร์และจะเป็นการเปิดตวัในตลาดครั #งใหญ่ที,สุดของโลก แนวโน้มดงักล่าวกระตุ้น
การลงทุนในสินทรัพย์เสี,ยงให้ฟื#นตวัขึ #น จนสร้างแรงขายกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แนะนําในระยะสั #นจบัตาโซนแนวต้านระดบั 1,910-1,914 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพราะหากราคาทองคําทดสอบโซนดงักล่าวยงัไม่สามารถขึ #นไปยืนได้ นกัลงทนุอาจแบง่ทองคําออกขายในลกัษณะทยอยขายออกมาบ้าง โดย
หากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมาไม่หลดุแนวรับ นกัลงทนุสามารถเข้าซื #อคืนเพื,อทํากําไรระยะสั #น ประเมินแนวรับไว้ที, 1,890-1,881 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

 

ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

27/10/2563 15:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,901.70 1,901.25 -0.45  -0.02% 

Spot Silver ($) 24.28 24.34 0.07  0.27% 

เงนิบาท (฿/$) 31.23 31.23 -0.00  -0.00% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,200 50  0.18% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.46 40.67 0.21  0.52% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.60 38.84 0.24  0.62% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1809 1.1801 -0.0008  -0.07% 

ที-มา : Bisnews 

ที-มา : Bisnews 
 

 1,881  1,872  1,862 

  1,914  1,926  1,934 

 

  



 

 

• (+) ตลาดหุ้นสหรัฐส่อแววผันผวนหนัก เหตุวิตกผลเลือกตั 1งไม่แน่นอน  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ภาวะการซื #อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กจะ
เผชิญกบัความผนัผวนอย่างหนกัในช่วงก่อนการเลือกตั #งประธานาธิบดีสหรัฐ เนื,องจากกระแสความวิตกกงัวลเกี,ยวกบัผลการเลือกตั #งได้เข้ามาเป็น
ปัจจัยใหม่ที,ฉุดรั #งตลาด จากเดิมที,นักลงทุนมีความวิตกกังวลอยู่แล้วจากผลกระทบของโควิด-19 รวมทั #งความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ  ดชันีความผนัผวน CBOE หรือ CBOE Volatility Index (VIX) ซึ,งเป็นมาตรวดัความวิตกของนกัลงทนุในตลาด พุ่งขึ #นแตะ
ระดบั 32.46 ซึ,งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั #งแต่วนัที, 3 ก.ย. ขณะที,นกัลงทนุต่างพากนัชะลอซื #อหุ้นก่อนที,จะถงึวนัเลือกตั #งประธานาธิบดีในวนัที, 3 พ.ย.นี #  นกั
ลงทนุที,เชื,อมั,นว่านายโจ ไบเดน ผู้สมคัรจากพรรคเดโมแครต จะชนะการเลือกตั #งนั #น ได้พากนัเข้าซื #อหุ้นกลุ่มพลงังานทางเลือกและกลุ่มผู้ผลิตกญัชา 
เนื,องจากคาดว่าหุ้นเหล่านี #จะได้ประโยชน์จากนโยบายของนายไบเดน ขณะที,อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัสงูขึ #น ซึ,งส่วนหนึ,งเป็นผลมาจากการ
คาดการณ์ว่า คณะบริหารของนายไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 

• (+) ดอลลาร์ปรับลงอีกครั1งในเอเชียขณะข้อมูลแข็งแกร่งชดเชยวิตกโควิด-19  ดอลลาร์ลดแรงบวกบางส่วน เมื,อเทียบกบัสกลุเงินสําคญัส่วน
ใหญ่ในวนันี # ขณะที,ข้อมลูเศรษฐกิจที,แข็งแกร่งในภมิูภาคช่วยชดเชยความวิตกเกี,ยวกบัยอดผู้ ติดโควิด-19 ระลอก 2 ในยโุรปและสหรัฐ  ข้อมลูอย่าง
เป็นทางการแสดงว่า กําไรของบริษัทอตุสาหกรรมจีนปรับขึ #นเป็นเดือนที, 5 ติดต่อกนัในเดือนก.ย. และเศรษฐกิจเกาหลีใต้ทะยานกลบัสู่การขยายตวั  
นั,นสนบัสนนุหยวนและดนัให้วอนทะยานขึ #นใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 7 เดือน  เมื,อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงิน ดอลลาร์ร่วง 0.1% ดอลลาร์ปรับลงในระดบั
เดียวกนัต่อยโูร, เยน และปอนด์ และปรับลงเล็กน้อย เมื,อเทียบกบัดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์  นกัวิเคราะห์กล่าวว่า การที,ภมิูภาค
เอเชียสามารถรับมือกบัโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ,งในเอเชียเหนือ เป็นปัจจยับวก โดยญี,ปุ่ น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้ และจีนมียอดผู้ ติด
เชื #อรายใหม่รวมกนัน้อยกว่า 1,000 คนต่อวนัจนถงึเดือนต.ค.  นั,นเทียบกบัสหรัฐ, รัสเซยี และฝรั,งเศส ซึ,งต่างมียอดผู้ ติดเชื #อโควิด-19 รายใหม่รายวนัสงู
เป็นประวติัการณ์ที,หลายหมื,นคนในสปัดาห์นี #  เจ้าหน้าที,ขององค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าวเมื,อวานนี #ว่า ยโุรปจําเป็นต้อง "เร่งดําเนินการอย่าง
จริงจงั" ในการต่อสู้กบัโควิด-19 ในขณะที,มีแนวโน้มการปิดเมืองเพิ,มเติม  อย่างไรก็ตาม ความระมดัระวงัที,เพิ,มขึ #นเกี,ยวกบัการเลือกตั #งสหรัฐยบัยั #ง
ความเคลื,อนไหวครั #งใหญ่ของสกลุเงิน  ถ้าพรรคเดโมแครตครองวฒิุสภา คณะบริหารที,นําโดยนายไบเดนอาจผลกัดนัแผนความช่วยเหลือโควิด-19 
ขนาดใหญ่ขึ #น ซึ,งจะหนนุความเชื,อมั,น, ทําให้ยอดขาดดลุบญัชีเดินสะพดัของสหรัฐกว้างขึ #น และทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง 

• (+) สหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันเพิ-มอีก $2.4 พนัล้าน แม้จนีขู่ควํ-าบาตรบริษัทสหรัฐ  กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) เปิดเผยว่า กระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอนุมัติข้อตกลงขายอาวุธให้กับไต้หวันเพิ,มอีกมลูค่า 2.37 พันล้านดอลลาร์ โดยอาวุธดงักล่าวได้แก่ระบบจรวดขีปนาวุธป้องกัน
ชายฝั,งฮาร์พนู (Harpoon Coastal Defense Systems - HCDS) ที,ผลิตโดยบริษัทโบอิ #ง จํานวน 100 ชดุ และขีปนาวธุนําวิถีต่อต้านเรือผิวนํ #าฮาร์พนู 
RGM-84L-4 Harpoon Block II จํานวน 400 ลกู  ทางด้านไต้หวนัระบใุนแถลงการณ์ว่า การซื #อขายอาวธุครั #งนี #แสดงให้เห็นว่าสหรัฐให้ความสําคญักบั
การป้องกนัตนเองของไต้หวนั ขณะที,ไต้หวนัเองก็จะปรับปรุงความสามารถในการป้องกนัตนเองและเพิ,มความสามารถด้านการรบเมื,อต้องเผชิญหน้า
กบัการขยายกําลงัทางทหารและการยั,วยขุองจีน  ความเคลื,อนไหวดงักล่าวมีขึ #นเพียงไม่กี,วนั หลงักระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนมุติัขายระบบอาวธุ 
3 ระบบให้แก่ไต้หวนั ซึ,งรวมถงึเซน็เซอร์ ขีปนาวธุ และปืนใหญ่ คิดเป็นมลูค่ารวมทั #งสิ #น 1.8 พนัล้านดอลลาร์ ซึ,งส่งผลให้รัฐบาลจีนประกาศว่าจะควํ,า
บาตรบริษัทสหรัฐที,มีส่วนในการขายอาวธุให้ไต้หวนั ซึ,งได้แก่ ล็อกฮีด มาร์ติน, โบอิ #ง ดีเฟนซ์ และเรย์เธียน   

• (-) สื-อเผยฝรั- งเศสอาจประกาศเคอร์ฟิวในกรุงปารีส,ลียง  นสพ. Bild รายงานว่า รัฐบาลฝรั,งเศสกําลงัพิจารณาออกมาตรการควบคมุโควิด-19 อย่าง
เข้มงวดมากขึ #นในกรุงปารีส, ลียง และมาร์แซ ซึ,งจะรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิวตั #งแต่เวลา 19.00 น. และการปิดร้านค้าปลีกที,ไม่จําเป็น  เมื,อวานนี #
สื,อมวลชนหลายแขนงหลายงานว่า ฝรั,งเศสอาจออกมาตรการจํากดัที,เข้มงวดขึ #นเพื,อควบคมุการแพร่กระจายของโควิด-19 ในประเทศ นสพ. Bild ระบุว่า 
มาตรการใหม่อาจมีผลบงัคบัใช้วนัศกุร์ และการตดัสินใจขั #นสุดท้ายจะมีขึ #น 2 วนัก่อนหน้านั #น  จํานวนผู้ติดเชื #อโควิด-19 รายวนัในประเทศเพิ,มขึ #นสู่กว่า 
52,000 คนในวนัอาทติย์ ทําให้ยอดผู้ตดิเชื #อสะสมทะล ุ1 ล้านคน 
 

ที-มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทร์ที, 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื,อมั,นทางธุรกิจโดย Ifo   92.7** 93.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.   959K** 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,มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที, 23 ตลุาคม ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


