
  

                           หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับแรกไว้ที�  1,868-1,862 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ�าสุดของเดือน ต.ค.และ ส.ค.) ได้อย่างแข็งแกร่ง มี
โอกาสเห็นการดีดตัวขึ /นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,890-1,911 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าว ราคาอาจมีการอ่อนตัว
ลงทดสอบแนวรับถดัไป 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ�าสุดของเดือน ก.ย.) 

 

29 ตุลาคม 2563 

สรุป ท่ามกลางยอดผู้ติดเชื �อยอดผู้ติดโควิด-19 ที�เพิ�มสูงขึ �นและแพร่กระจายเชื �ออย่างรวดเร็วทั�วยุโรปเพิ�มความเสี�ยงว่า ภาวะเศรษฐกิจอาจถดถอยรุนแรงอีก
ครั �ง แนวโน้มดงักล่าวส่งผลให้การประชมุของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในวนันี � อาจต้องเผชิญกบัข้อเรียกร้องให้แสดงสญัญาณสนบัสนนุเศรษฐกิจในระยะยาว
มากขึ �น  ECB อาจจะปทูางสําหรับการดําเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ�มเตมิในเดือนธ.ค. หรือ ต้นปีหน้า โดยแนะนําติดตาม ถ้อยแถลงของ นางคริสติน 
ลาการ์ด ประธาน ECB ว่าจะส่งสญัญาณสําหรับการผ่อนคลายด้านนโยบายเงินเพิ�มเติมว่าจะมีความชดัเจนมากน้อยเพียงใด หากประเด็นดงักล่าว มีความ
ชดัเจน สกลุเงินยโูรอาจร่วงลงตอ่ไปแม้วา่สกลุเงินยโูรจะมีการปรับตวัลงรับคาดการณ์ไปแล้วระดบัหนึ�ง ซึ�งจะกดดนัให้ราคาทองคําอ่อนตวัลงได้เช่นกนั แนะนํา
หาจงัหวะซื �อขายทํากําไรระยะสั �นได้ โดยนกัลงทนุที�รับความเสี�ยงได้อาจเข้าซื �อบริเวณแนวรับ 1,868-1,862 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่หากราคาหลุดแนวรับดงักล่าว 
แนะนําให้ชะลอการเข้าซื �อ และขายทํากําไรหากดีดตวัขึ �นไม่ผ่านโซน 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําผ่านได้อาจมีการปรับตวัขึ �นต่อโดยประเมินแนว
รับต้านไปบริเวณ 1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

29/10/2563 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.90 1,880.85 3.95  0.21% 

Spot Silver ($) 23.38 23.26 -0.12  -0.51% 

เงนิบาท (฿/$) 31.22 31.23 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,100 27,800 -300  -1.07% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.12 38.40 -0.72  -1.84% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.35 36.53 -0.82  -2.20% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1745 1.1736 -0.0009  -0.08% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,862  1,847  1,831 

  1,890  1,911  1,934 

 

  



 

 

• (+) ผลสํารวจชี /การฟื/นตัวของศก.โลกเผชิญความเสี�ยงจากยอดผู้ติดโควิด-19 พุ่ง  ผลสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์ราว 500 คนของภาคเอกชนระบุว่า มี
ความเสี�ยงสงูที�การฟื�นคืนของยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 จะทําให้การฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลกหยดุลงภายในสิ �นปีนี � นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า การ
ฟื�นตวัของปีหน้าจะอ่อนแอกวา่ที�คาดก่อนหน้านี �  รัฐบาลและธนาคารกลางทั�วโลกประกาศออกมาตรการกระตุ้นหลายล้านล้านดอลลาร์ ซึ�งช่วยให้เศรษฐกิจ
ประเทศส่วนใหญ่พ้นจากภาวะถดถอยรุนแรง แตก่ารระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ในประเทศที�ผ่อนปรนการปิดเมือง กําลงัเกิดขึ �นในขณะนี � ซึ�งนําไปสู่การ
ออกมาตรการจํากดัเพิ�มเตมิ  นั�นเป็นความเสี�ยงสงูสดุที�เน้นยํ �าครั �งแล้วครั �งเล่าโดยผลสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์, นกัวิเคราะห์อตัราแลกเปลี�ยน และนกักลยุทธ์
หุ้น รวมทั �งผู้จดัการกองทนุทั�วโลกนบัตั �งแต่ช่วงเริ�มต้นการระบาด   ผลสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์ทั�วเอเชีย, ยุโรปและทวีปอเมริกาครอบคลุม 46 ประเทศใน
วนัที� 6-27 ต.ค.แสดงสญัญาณอนัริบหรี�วา่ กิจกรรมจะฟื�นตวัสู่ระดบัก่อนโควดิ-19 เร็วๆนี � 

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะยอดผู้ติดโควิด-19 พุ่งกระตุ้นวิตกการฟื/นตัวทางเศรษฐกิจ  ดอลลาร์รักษาแรงบวก เมื�อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงิน
สําคญัในวนันี � ขณะที�ยอดผู้ตดิโควดิ-19 ที�เพิ�มขึ �นในยโุรปกระตุ้นความวติกทั�วตลาดวา่ การล็อคดาวน์ครั �งใหม่จะกระทบการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจที�เปราะบาง
อยู่แล้ว  ดอลลาร์ทรงตวั เมื�อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ที� 93.39 โดยชะลอตวัหลงับวกขึ �น 0.3% ในการซื �อขายช่วงแรก  ตลาดมีความวิตกเพิ�มขึ �น
เกี�ยวกบัความเสียหายเพิ�มเตมิตอ่การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ ขณะที�ปธน.แอมมานแูอล มาครงของฝรั�งเศสและนายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี สั�ง
ให้ประเทศของพวกเขากลบัสู่การล็อคดาวน์เมื�อวานนี � ขณะที�ยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 ระลอก 2 เสี�ยงที�จะกระจายทั�วยุโรป  "สถานการณ์คล้ายกบัที�เกิดขึ �นเมื�อ
ปลายเดือนก.พ.ถงึต้นมี.ค." นกัวเิคราะห์กล่าว โดยอ้างอิงถงึเวลาที�โควดิ-19 เริ�มแพร่กระจายในสหรัฐและยุโรป  "ในเวลานั �น นกัลงทนุเปลี�ยนไปซื �อดอลลาร์
เพื�อป้องกันความเสี�ยงในกรณีเหตฉุุกเฉิน ซึ�งทําให้ดอลลาร์ปรับขึ �น ผมคิดว่า ความเคลื�อนไหวในตลาดในปัจจุบนัเป็นเช่นเดียวกัน"  ยูโรอยู่ที� 1.1753 
ดอลลาร์ หลงัจากที�ร่วงสู่ระดบัตํ�าสุดรอบ 1 สปัดาห์ที� 1.1718 ดอลลาร์ ยูโรปรับตวัขึ �น เมื�อเทียบกบัเยน โดยล่าสุดอยู่ที� 122.79 เยนหลงัจากที�แตะระดบั
อ่อนแอที�สดุนบัตั �งแตเ่ดือนก.ค.เมื�อคืนนี � 

• (-) "S&P"คาดวิกฤติหนี /โลกไม่น่าจะเกิดขึ /นใน 1-2 ปีหากศก.,อุปสงค์ฟื/นตัว  S&P Global Ratings ซึ�งเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระบุว่า 
วกิฤตการณ์หนี �สินโลกในระยะใกล้น่าจะหลีกเลี�ยงได้จากการสมมตุฐิานที�วา่ เศรษฐกิจและอปุสงค์ภาคเอกชนพื �นตวั  นางอเล็กซานดรา ดิมิทริเจวิค หวัหน้า
ฝ่ายวจิยัระดบัโลกของ S&P ระบวุา่ "แม้เรามุ่งสู่หนี �สินต่อจีดีพีระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ แต่เราเชื�อว่า วิกฤตการณ์หนี �สินระยะใกล้ไม่น่าจะเกิดขึ �น" คาดว่า
การฟื�นตวัในเศรษฐกิจประเทศต่างๆจะเกิดขึ �นจากการมีวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้างภายในกลางปี 2021 และนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างต่อเนื�อง  
อย่างไรก็ตาม การทะยานขึ �นเมื�อไม่นานมานี �ของยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 ในสหรัฐและยุโรปกระทบความเชื�อมั�นของนกัลงทนุสําหรับสินทรัพย์เสี�ยงในสปัดาห์
นี � ขณะที�มาตรการจํากดัครั �งใหม่ในบางประเทศเสี�ยงบั�นทอนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ ดชันี S&P 500 ร่วงมากที�สุดในรอบ 4 เดือนเมื�อวานนี � และค่าพรีเมี�ย
มผลตอบแทนตอ่พนัธบตัรดอลลาร์ในเอเชียกว้างขึ �นในสปัดาห์นี �ตดิตอ่กนัยาวนานที�สดุนบัตั �งแตโ่รคระบาดกระทบตลาดตา่งๆในเดือนมี.ค. 

• (-) อังกฤษเผชิญแรงกดดันล็อคดาวน์ขณะโควิด-19 อยู่ในขั /นวิกฤติ  นกัวิทยาศาสตร์เตือนว่า การตอบสนองเชิงนโยบายขององักฤษต่อโควิด-19 ไม่
ประสบความสําเร็จในการควบคมุการแพร่กระจายของโรคดงักล่าว ซึ�งเพิ�มแรงกดดนัต่อนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษในการออกมาตรการปิด
เมืองทั�วประเทศอีกครั �ง  ข้อมลูจาก Imperial College London และ Ipsos Mori ซึ�งทําการศกึษาเกี�ยวกบัโรคโควิด-19 ครั �งใหญ่ที�สุดครั �งหนึ�งขององักฤษ
ระบวุา่ ยอดผู้ตดิเชื �อเพิ�มเป็น 2 เทา่ในทกุๆ 9 วนั และประชาชนราว 960,000 คนมีเชื �อโควิด-19 ในองักฤษในวนัหนึ�งๆ อตัราการแพร่เชื �อโควิด-19 เพิ�มขึ �นสู่ 
1.6 เมื�อเทียบกบั 1.2 เมื�อตวัเลขเผยแพร่ล่าสดุในวนัที� 9 ต.ค.  แบบจําลองของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินของรัฐบาลชี �ว่า ประเทศองักฤษทั �งหมดมี
แนวโน้มต้องออกมาตรการจํากดัที�เข้มงวดที�สุดภายในกลางเดือนธ.ค. ในขณะเดียวกนั รัฐบาลองักฤษเรียกร้องให้เจ้าหน้าที�สุขภาพท้องถิ�นระดมอุปกรณ์
ตรวจหาเชื �อโควดิ-19 จากนํ �าลายที�ให้ผลใน 30 นาทีเพื�อเร่งแผนคดักรองครั �งใหญ่ของนายกฯจอห์นสนั 

• (-) ธนาคารกลางต่างๆขายทองครั/งแรกในรอบ 1 ทศวรรษเพื�อลดผลกระทบโควิด-19  ธนาคารกลางต่างๆขายทองเป็นครั �งแรกในรอบ 1 ทศวรรษ 
ขณะที�ประเทศผู้ผลิตบางแห่งฉวยประโยชน์จากราคาที�เคลื�อนตวัใกล้ระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์เพื�อลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  ข้อมลูจาก
สภาทองคําโลกระบวุา่ ยอดขายทองสทุธิทั �งหมดอยู่ที� 12.1 ตนัในไตรมาส 3 เทียบกบัการซื �อทอง 141.9 ตนัเมื�อปีก่อนหน้า การขายได้รับแรงผลกัดนัจากอุซ
เบกิสถานและตรุกี ขณะที�ธนาคารกลางรัสเซียขายทองรายไตรมาสครั �งแรกในรอบ 13 ปี 
 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั/งก่อน 

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  4.3M** -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 

 
 

 

 


