
 

 

 

 

   

1,881  1,872  1,863 

 1,922  1,934  1,943 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบแคบ ขณะที�สาํนกัข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่าเศรษฐกิจจีนหรือ จีดีพีในไตรมาสที� 3/63 ขยายตวั 4.9% เป็นการขยายตวั
ตอ่เนื�องไตรมาสที� 2 ติดต่อกนั หลงัจากไตรมาส 2/63 ขยายตวั 3.2% แตย่งัคงตํ�ากวา่ที�นกัวิเคราะหไ์ดค้าดการณไ์วว้า่จะเติบโต 5.2% สง่ผลให ้GDP ทั:ง 3 ไตรมาส
รวมกนัของจีนเติบโต 0.7% อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํไม่ไดป้รบัตวัรบัข่าวดงักล่าวมากนกั  ขณะที� นกัลงทุนยงัคงมุ่งจบัตาอีกหนึ�งปัจจยัสาํคญั นั�นคือ ความคืบหนา้
เกี�ยวกบัแผนเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั หลงัจากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ระบุว่า ยังคงมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนักับคณะ
บริหารของปธน.ทรมัป์  โดยเธอระบุว่า จาํเป็นตอ้งบรรลุขอ้ตกลงภายใน 48 ชั�วโมง (ภายในวนัองัคารตามเวลาสหรฐั) เพื�อใหร้า่งกฎหมายดงักล่าวผ่านก่อนการ
เลือกตั:งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที� 3 พ.ย.ที�จะถึงนี :  ทาํใหน้ักลงทุนในตลาดรอจบัตาความคืบหนา้ประเด็นดงักล่าวเพื�อใชชี้ :นาํราคาทองคาํเพิ�มเติม สาํหรบัวนันี :
แนะนาํติดตามถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั ในการประชมุประจาํปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และการเปิดเผย
ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB ของสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า แมว้นัก่อนหนา้ราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลง แต่ระยะสั:นราคาพยายาม
จะดีดตวัขึ :นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,913-1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไมส่ามารถยืนเหนือระดบั 1,922 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดอ้ย่างมั�นคง จะเกิดแรงขายกดดนั
ใหร้าคาลงมาอีกครั:ง โดยประเมินแนวรบับริเวณ 1,881-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยุทธ ์หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,913-1,922 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แนะนาํแบ่งขาย (ชะลอการขายออกไปหากราคายืนเหนือ 1,922 ดอลลารต์่อออนซ)์ สาํหรบัการเขา้ซื :อเพื�อทาํกาํไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,888-1,881 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากยืนไมอ่ยู่ใหช้ะลอการเขา้ซื :อคืนไปที�แนวรบัถดัไป 1,872 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    แนะนําซ ื�อขายทาํก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว 

ห าก ร าค าไ ม่ ส าม าร ถ ยื น เ ห นื อ แ น ว ต้ าน โซ น  1,913-1,922 

ดอลลารต์ ่อออนซ  ์ได้ให ้แบ่งขาย แล้วรอเข ้าซ ื�อคืนเพ ื1อทาํก ําไร

หากไม่หลุดแนวร ับบร ิเวณ 1,888-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

19 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

19/10/2563  11.42  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,898.92 1,902.86 3.94  0.21% 

Spot Silver ($) 24.13 24.21 0.08  0.35% 

เงนิบาท (฿/$) 31.15 31.21 0.06  0.20% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,100 50  0.18% 

นํ5ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.93 42.80 -0.13  -0.30% 

นํ5ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.93 40.74 -0.19  -0.46% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1716 1.1705 -0.0011  -0.09% 

ที1มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ปธ.สภาผู้แทนฯสหรัฐยังหวังทาํข ้อตกลงเยียวยาโควิด-19 ก่อนเลือกตั�งแม้มีทศันะต่างกัน  เมื�อวานนี:นางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัระบุว่า ยังคงมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนักับคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเกี�ยวกบัร่างกฎหมาย
เยียวยาโควิด-19 ในวงกวา้ง แต่เธอมีทัศนะบวกว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวอาจไดร้บัการผลักดันก่อนวนัเลือกตั:ง  นางเพโลซี ซึ�งเป็นเจา้หนา้ที�
ระดับสูของพรรคเดโมแครต ระบุว่า เธอตอ้งการใหร้่างกฎหมายดังกล่าวผ่านก่อนการเลือกตั:งประธานาธิบดีวันที� 3 พ.ย. แต่ยอมรบัว่า จะ
จาํเป็นตอ้งบรรลขุอ้ตกลงภายใน 48 ชั�วโมงเพื�อใหส้ิ�งนั:นเกิดขึ :นได ้นางเพโลซีใหสััมภาษณผ์่านรายการ “This Week” ของสถานีโทรทัศน ์ABC 
ว่า "ดิฉนัมีทศันะบวกเพราะเรายงัเจรจาต่อรองกลบัไปมาอีกครั:ง" 

 (+) สหร ัฐข ู่ควํ1าบาตรบุคคลหรือองคก์รท ี1สนับสนุนโครงการอาวุธแก่อ ิหร ่าน นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรกีระทรวงต่างประเทศสหรฐัออก
โรงเตือนว่า สหรฐัจะใชม้าตรการควํ�าบาตรกบับคุคลหรือองคก์รใดๆก็ตามที�มีส่วนสนับสนนุโครงการอาวธุของอิหร่าน หลงัคาํสั�งหา้มส่งอาวุธ
ใหก้บัอิหรา่นของสหประชาชาติ (UN ) ไดส้ิ :นสดุลงอย่างเป็นทางการในวนัอาทิตยที์�ผ่านมา นายปอมเปโอกล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที�ผ่านมา หลาย
ประเทศไม่ส่งอาวธุใหอ้ิหรา่นเนื�องจากมาตรการต่างๆของ UN แต่ในตอนนี: ประเทศใดก็ตามที�ส่งอาวธุใหอ้ิหรา่น แสดงว่าไดเ้ลือกที�จะส่งเสริม
ความขดัแยง้และต่อตา้นการส่งเสรมิสนัติภาพและความมั�นคง 

 (-) อ ิตาลี คุมเข ้มร ับมือ โควิด หลังผู้ต ิดเช ื �อ เพ ิ1มเกินหมื1นราย 2 วันติด วันนี : (19 ตุลาคม) ทางการอิตาลีดาํเนินมาตรการคุมเขม้รบัมือ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ภายในประเทศอีกครั:ง หลงัจากอิตาลีและหลายประเทศในยโุรปเผชิญการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้
อิตาลีมีผูติ้ดเชื :อรายใหม่เพิ�มสงูสดุเกิน 1 หมื�นราย 2 วนัติดต่อกนั โดยเพิ�มขึ :น 11,705 ราย จาก 10,925 รายเมื�อวนัก่อนหนา้ ล่าสดุอิตาลีมีผูติ้ด
เชื :อสะสมแลว้ 414,241 ราย เสียชีวิตแลว้ 36,543 ราย โดยแควน้ลอมบารเ์ดียเป็นพื:นที�ที�พบการระบาดรุนแรงที�สดุในประเทศ (126,769 ราย) 
โดยเฉพาะที�เมืองมิลาน ตามมาดว้ยแควน้ปีเอตมองต ์(43,990 ราย) โดยเฉพาะที�เมืองตรูนิ และแควน้เอมีเลีย-โรมญัญา (40,859 ราย) ที�พบการ
ระบาดหนกัในเมืองหลกัอย่างโบโลญญา การแพร่ระบาดกาํลงัจะกา้วเขา้สู่เดือนที� 10 ทั�วโลกมีผูติ้ดเชื :อสะสม 39.8 ลา้นรายแลว้ (39,876,764 
ราย) รกัษาหายกว่า 30.1 ลา้นราย (30,111,743 ราย) หรอืคิดเป็นราว 75% ของผูติ้ดเชื :อทั:งหมด เสียชีวิตแลว้ 1,112,426 ราย อตัราการเสียชีวิต
อยู่ที�ราว 2.8% 

 (+/-) จีน เผยGDP Q3/63 โต 4.9% ขยายตัวต่อเนื1องเป็นไตรมาสท ี12 ติดต่อกัน สาํนกัข่าวบลมูเบริก์ รายงานว่าเศรษฐกิจจีนหรอื จีดีพีใน
ไตรมาสที� 3/63 ขยายตัว 4.9% เป็นการขยายตัวต่อเนื�องไตรมาสที� 2 ติดต่อกัน หลังจากไตรมาส 2/63 ขยายตัว 3.2% แต่ยังคงตํ�ากว่าที�
นกัวิเคราะหไ์ดค้าดการณไ์วว่้าจะเติบโต 5.2% ส่งผลให ้GDP ทั:ง 3 ไตรมาสรวมกนัของจีนเติบโต 0.7%  ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหเ้ศรษฐกิจจีนขยาย
ต่อเนื�องเป็นไตรมาสที� 2 ติดต่อกนันั:นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของจีนฟื:นตวัอย่างต่อเนื�องนบัตั:งแต่ผ่านพน้วิกฤตไวรสัโควิด-19 ขณะที�ยอด0คา้
ปลีกเพิ�มขึ :น 3.3% ภาคอตุสาหกรรมเพิ�มขึ :น 6.9% ส่วนอตัราว่างงานลดลงเหลือ 5.4% และตวัเลขการใชจ่้ายลดลงเหลือเพียง 9%  ทั:งนี :กองทนุ
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณว่์าจีนจะเป็นประเทศเดียวที�เศรษฐกิจขยายตวัในปีนี :โดยจะขยายตวัที� 1.9% ก่อนที�จะขยายตวัเพิ�มขึ :น
ถงึ 26.8% ในปี 2564 

 (+/-) ทร ัมป์-ไบเดนชวนประชาชนโหวตล่วงหน้า ไม่ต้องรอถึงวันท ี1 3 พ.ย. ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ของสหรฐั และนายโจ ไบเดน ผูท้า้
ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครต ไดเ้ชิญชวนใหป้ระชาชนลงคะแนนเลือกผูน้าํประเทศไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอใหถ้งึวนัเลือกตั:งจรงิ 3 
พ.ย. ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ :นหลงัมีชาวอเมรกินัจาํนวนมากไดอ้อกมาลงคะแนนเสียงแลว้ ไม่ว่าจะทางไปรษณียห์รอืลงคะแนนดว้ยตนเอง 
โดยมีสาเหตสุ่วนหนึ�งจากความกงัวลเรื�องการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ�งทาํใหป้ระชาชนตดัสินใจลงคะแนนก่อนเพื�อเลี�ยงความแออดัในวนั
เลือกตั:งจรงิ 
 
 

  ท ี1มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 19 ต.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2020   4.9%** 3.2% 

 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนก.ย.   0.8%** -0.3% 

 09.00น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.   6.9%** 5.6% 

 19.00น. สหรฐัฯ ประธานเฟด Jerome Powell กล่าวสนุทรพจน ์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   83 83 

วนัองัคารที� 20 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.1% 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ย.   1.52M 1.48M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนก.ย.   1.45M 1.42M 

วนัพธุที� 21 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ย.   0.4% 0.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ:ามนัรายสปัดาห ์   - -3.8M 

วนัพฤหสับดีที� 22 ต.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค ของ GfK   -2.9 -1.6 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั:งแรกรายสปัดาห ์   860K 898K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี :นาํเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board   0.8% 1.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.ย.   6.20M 6.00M 

วนัศกุรที์� 23 ต.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเบื :องตน้   55.0 56.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื :องตน้   49.6 50.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเบื :องตน้   53.0 53.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื :องตน้   47.1 48.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเบื :องตน้   53.2 54.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื :องตน้   53.4 56.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเบื :องตน้   53.5 53.2 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื :องตน้   54.7 54.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 09 ตลุาคม 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


