
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,872 1,862 

1,914 1,926 1,934 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 5.58 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แม้ว่าแรงขายจะกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,897.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  แต่
ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นหลงัจากนั �น  โดยได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อ Buy the dip ประกอบกับสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลงัจากที� Conference Board เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสูร่ะดบั 100.9 ในเดือนต.ค. จากระดบั 101.3 ในเดือนก.ย. และตํ�ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 102.0  ปัจจยัดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําทะยาน
ขึ �นสูร่ะดบัสงูสดุบริเวณ 1,911.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นยงัเป็นไปอย่างจํากัด  ส่วนหนึ�งเพราะตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐบางรายการกลบัออกมาดีเกินคาด  อาท ิ 
ยอดสั�งซื �อสนิค้าคงทน, ดชันีราคาบ้านและดชันีภาคการผลติจากเฟดริชมอนด์  จงึทําให้การอ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร์เป็นไปอย่างจํากดั  อีกทั �งทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครต “ไม่” 
สามารถบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทนัก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย. จงึเป็นปัจจยัลดทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช้วย
ป้องกนัความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและสกลุเงิน  นอกจากนี �  นกัลงทนุบางสว่นยงัระมดัระวงัในการถือครองสถานะเพิ�มเตมิก่อนหน้าการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในสปัดาห์หน้า  จึงส่งผล
ให้ราคาทองคํายงัคงเคลื�อนไหวขึ �นลงในกรอบจํากดั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ�ม +2.92 ตนัสูร่ะดบั 1,266.72 ตนั  สําหรับวนันี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1911.43 1897.50 1901.15 1907.28 5.58 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1906.70 24.48 42.23 

MA 50 Days 1919.19 25.41 42.71 

MA 200 Days 1767.99 19.83 41.24 

RSI 9 Days 51.07 47.57 39.79 

RSI 14 Days 49.95 47.55 42.97 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,266.72 +2.92 

ishare 17,368.29 -86.8 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8086 0.0900 0.8692 

10 วนั 0.7973 0.1092 0.4982 

20 วนั 0.8775 0.3484 0.5268 

50 วนั 0.9547 0.1907 0.8318 

100 วนั 0.9520 0.5143 0.9244 

200 วนั 0.8926 0.0748 0.8816 

 

 

28 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น พิจารณาขาย
เพื�อหวังทํากําไรช่วงสั นหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,914 ดอลลาร์
ต่อออนซ์(ตัดขาดทุนหากราคายืนเหนือ 1,914 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) เข้าซื อคืนหรือเสี�ยงเปิดสถานะซื อเพื�อทาํกาํไรระยะสั น
บริเวณแนวรับ 1,881-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

 

หากการปรับตวัขึ �นราคาไมผ่่านโซนแนวต้านระยะสั �นอยูท่ี� 1,914 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าเป็นการแกว่งตวัในกรอบเดิม
ซึ�งประเมินแนวรับระยะสั �นบริเวณแนวรับโซน 1,890-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถทรงตวัเหนือโซนแนว
รับแรกได้ประเมินแนวรับถดัไปโซน 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากสามารถยืนได้จงึเกิดแรงซื �อพยงุราคาไว้  
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน หลังความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐชะลอตัว  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (27 ต.ค.) หลังจากผลสํารวจของ Conference Board ระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนต.ค. อัน
เนื�องมาจากความกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบั
สกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.11% แตะที� 92.9426  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.48 เยน จากระดบั 104.84 
เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3165 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3201 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส 
ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 0.9076 ฟรังก์ จากระดบั 0.9073 ฟรังก์  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1810 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1812 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.3055 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3018 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 0.7132 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7125 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) Conference Board เผยดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐตํ�ากว่าคาดในต.ค.  ผลสํารวจของ Conference Board ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ 
ระบุว่า ดัชนีความเชื�อมั�นของผู้ บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 100.9 ในเดือนต.ค. จากระดับ 101.3 ในเดือนก.ย. และตํ�ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวเิคราะห์ที�ระดบั 102.0  ดชันีความเชื�อมั�นร่วงลงจากการที�ผู้บริโภคมีความวติกตอ่แนวโน้มเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 

• (-) "ทรัมป์"ยอมรับไม่มีข้อตกลงเยียวยาเศรษฐกิจก่อนวันเลือกตั ง  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐยอมรับเมื�อวานนี �ว่า มีแนวโน้มบรรลุ
ข้อตกลงเยียวยาเศรษฐกิจจากผลพวงของโควิด-19 หลงัการเลือกตั �งวนัที� 3 พ.ย. โดยทําเนียบขาวไม่สามารถประสานความคิดเห็นที�ไม่ตรงกบัสมาชิก
พรรครีพบัลิกนัในวฒุสิภาสหรัฐ รวมทั �งสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรส  เขากล่าวว่า "หลงัการเลือกตั �ง เราจะมีแผนกระตุ้นที�ดีที�สุดที�พวกคณุเคย
เห็นมา"  ปธน.ทรัมป์และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตําหนิซึ�งกนัและกนัสําหรับทางตนัเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ฉบบั
ใหม่วงเงินราว 2 ล้านล้านดอลลาร์เพื�อช่วยชาวอเมริกนัฝ่าฟันโรคระบาด 

• (-) ทาํเนียบขาวยอมรับไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจทันเลือกตั งปธน.  นางเคย์ลีจ์ แมคเอนนานี โฆษกทําเนียบขาว กล่าวยอมรับว่า 
รัฐบาลและพรรคเดโมแครตคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทนัก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย.  
นางแมคเอนนานีตําหนินางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ว่าทําการเรียกร้องมากเกินไป  "โอกาสริบหรี�ลงเมื�อคณุมีคนอย่างแนนซี เพโลซี 
มาทําหน้าที�ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ซึ�งเมื�อคณุพิจารณาข้อเสนอของพวกเขา ข้อเสนอเหล่านี �ก็ยงัคงค้างคาอยู่" นางแมคเอนนานีกล่าว 

• (-) "เอสแอนด์พี"เผยราคาบ้านสหรัฐเพิ�มขึ น 5.7% ในเดือนส.ค.  ผลสํารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุว่า ดชันีราคาบ้านทั�ว
ประเทศในสหรัฐเพิ�มขึ �น 5.7% ในเดือนส.ค. เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที�แล้ว หลงัจากเพิ�มขึ �น 4.8% ในเดือนก.ค.  ส่วนดชันีราคาบ้านใน 20 เมืองของ
สหรัฐ เพิ�มขึ �น 5.2% หลงัจากเพิ�มขึ �น 4.1% ในเดือนก.ค. 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั� งซื อสินค้าคงทนสูงกว่าคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื�องบิน 
รถยนต์ และเครื�องจักรขนาดใหญ่ที�มีอายุการใช้งานตั �งแต่ 3 ปีขึ �นไป พุ่งขึ �น 1.9% ในเดือนก.ย. สูงกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 0.5%  
นอกจากนี � ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐาน ซึ�งเป็นคําสั�งซื �อสินค้าทนุที�ไม่รวมเครื�องบิน และสินค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิ�งบ่งชี �แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ 
เพิ�มขึ �น 1.0% ในเดือนก.ย. สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 0.5% หลงัจากพุ่งขึ �น 2.1% ในเดือนส.ค. 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 222.19 จุด วิตกแผนกระตุ้นศก.ไม่คืบก่อนวันเลือกตั ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกนัเป็นวนัที� 3 เมื�อ
คืนนี � (27 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุวติกกงัวลหลงัจากโฆษกทําเนียบขาวส่งสญัญาณวา่ รัฐบาลสหรัฐและพรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใน
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก่อนวนัเลือกตั �งประธานาธิบดี อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากคําสั�งซื �อหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยี ก่อนที�บริษัทรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์และแอปเปิลจะเปิดเผยผลประกอบการ  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,463.19 จุด ลดลง 
222.19 จุด หรือ -0.80% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,390.68 จุด ลดลง 10.29 จุด หรือ -0.30% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,431.35 จุด เพิ�มขึ �น 72.41 
จดุ หรือ +0.64% 

 
                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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.  0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.ย.  1.9%** 0.5% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนส.ค.จาก S&P/CS  1.5%** 3.9% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB  100.9** 101.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์  29** 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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 23 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


