
  

                      ถา้ราคายงัสามารถทรงตัวอยูบ่นโซน 1,888-1,881 
ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ทาํให ้ยงัมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,913-
1,922 ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ แ ต่ห าก ว่าร าค าข ยับ ต ํ) าก ว่า 1,881 
ดอลลารต์ ่อออนซ ์มีแนวโน้มท ี)ราคาอาจอ ่อนตัวลงมาถึงบร ิเวณ 
1,872 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

19 ตุลาคม 2563 

สรุป สาํนกัข่าว CNN เปิดเผยผลสาํรวจความเห็นของชาวสหรฐัทั�วประเทศทางโทรศพัท ์ซึ�งเป็นกลุ่มผูมี้สิทธิ,เลือกตั/งเกี�ยวกบัคะแนนนิยมของ ปธน.ทรมัป์ และ
นายโจ ไบเดน คู่ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐั โดยผลสาํรวจระบุว่า คะแนนนิยมของนายไบเดน อยู่ที� 53% สูงกว่าคะแนนนิยมของโดนลัด ์ทรมัป์ ซึ�งอยู่ที� 
42% สอดคลอ้งกบั Moody's Analytics คาดวา่นายไบเดน จะชนะการเลือกประธานาธิบดี เช่นกนั ขอ้มลูดงักล่าวส่งผลบวกตอ่ราคาทองคาํใหป้รบัตวัขึ /นช่วงสั/น 
อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตา ปธน.ทรมัป์ และ นายไบเดน จะพบกนัในศกึดีเบตรอบ 3 ซึ�งเป็นรอบสดุทา้ย ที�มหาวทิยาลยัเบลมอนท ์เมืองแนชวลิ รฐัเทนเนสซี 
ในวนัที� 22 ต.ค.นี/ ซึ�งเป็นโคง้สุดทา้ยที�จะชี/ชะตาว่าใครไดเ้ป็นประธานาธิบดีสหรฐัในสมัยถัดไป อย่างไรก็ตาม หากไม่มีปัจจยัใหม่ที�โดดเด่นราคาทองคาํอาจ
ยงัคงเคลื�อนไหวในกรอบ แนะนาํนกัลงทนุทยอยขายทองคาํเพื�อทาํกาํไรออกมาเมื�อราคาขยบัขึ /น ทดสอบแนวตา้น 1,913-1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์และในระยะ
สั/นหากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรบั สามารถเขา้ซื /อคืนเพื�อทาํกาํไร โดยประเมินแนวรบัไวที้� 1,881-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์เพราะหาก
ราคาทองคาํไม่หลดุแนวรบัยงัมีโอกาสเกิดแรงซื /อเก็งกาํไรระยะสั/นเขา้มาอีกครั/ง 

ตารางท ี) 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/10/2563 16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,908.40 1,910.43 2.03  0.11% 

Spot Silver ($) 24.29 24.41 0.12  0.51% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.14 -0.02  -0.05% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,150 150  0.54% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.16 42.87 -0.28  -0.65% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.91 40.71 -0.20  -0.49% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1709 1.1707 -0.0002  -0.01% 

ที)มา : Bisnews 

ท ี)มา : Bisnews 

 

 1,881  1,872  1,863 

  1,922  1,934  1,943 

 



 

 

 (+) "มูด ีBส"์คาดว่า"โจ ไบเดน"จะชนะการเลือกตัBงปธน.สหรัฐ  Moody's Analytics คาดว่านายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโม
แครต จะชนะการเลือกประธานาธิบดีที�กาํลงัจะมาถึงดว้ยการไดค้ะแนนเสียงจากคณะผูเ้ลือกตั/ง 308 เสียง Moody's Analytics คาดวา่ "นายไบเดนจะชนะ
ในทกุรฐัที�นางฮิลลารี คลินตนั อดีตรฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัชนะในปี 2016 ขณะที�จะชนะเพิ�มในรฐัเพนซลิเวเนีย, มิชิแกน และวิสคอนซนิ นอกจากนี/ เขา
จะชนะในรฐัฟลอริดาในสัดส่วนนอ้ยกว่า 0.10%" Moody's Analytics เสริมว่า ก่อนหนา้นี/ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐั "ไดร้บัความนิยมอย่าง
ชดัเจน" จนถึงช่วงเริ�มตน้ของการระบาดของโควดิ-19 แตน่บัจากนั/นมา ปธน.ทรมัป์ตก "เป็นรอง" ในการแข่งขนั และคาดว่าจะไดร้บัคะแนนเสียงจากคณะผู้
เลือกตั/ง 230 เสียง 

 (+) ศูนยค์วบคุมโรคจีนช ีBบรรจุภัณฑอ์าหารแช่งแข ็งปนเปืB อนโควิด-19 สามารถแพร่เช ืBอได้  ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของจีนระบุว่า การ
สมัผสักบับรรจภุณัฑอ์าหารแช่แข็งที�ปนเปื/อนเชื/อโควดิ-19 ที�ยงัมีชีวิต สามารถทาํใหเ้กิดการตดิเชื /อได ้การสรุปดงักล่าวมีขึ /น ขณะที�ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนั
โรค (CDC) ของจีนตรวจพบและแยกเชื/อโควิด-19 ที�ยังมีชีวิตบนดา้นนอกของบรรจุภัณฑป์ลาค็อดแช่แข็งในช่วงที�พยายามติดตามเชื/อโควิด-19 ในการ
ระบาดที�รายงานในสัปดาหก่์อนหนา้ในเมืองชิงเต่า การคน้พบดังกล่าว ซึ�งเป็นครั/งแรกของโลก บ่งชี /ว่า เป็นไปไดที้�ไวรสัชนิดนี/สามารถส่งผ่านในระยะ
ทางไกลผ่านสินคา้แช่แข็ง 

 (-) เวลสแ์ละแมนเชสเตอรเ์ตร ียมคุมเข ้มการล็อกดาวนข์ณะยอดผู้ต ิดโควิด-19 เพ ิ)มต่อเนื)อง  ประชาชนราว 6 ลา้นคนในสหราชอาณาจกัรจะเผชิญ
การปิดเมืองจากโควดิ-19 ที�เขม้งวดขึ /นในช่วงไม่กี�วนัขา้งหนา้ ขณะที�เวลสแ์ละแมนเชสเตอร ์ซึ�งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ขององักฤษ พิจารณาออกมาตรการ
จาํกดัเพิ�มเติมเนื�องจากโควดิ-19 ระบาดเรว็ขึ /น ขอ้มลูจากรฐับาลที�ออกเมื�อวานนี/ระบุวา่ สหราชอาณาจกัรรายงานผูต้ิดเชื /อโควดิ-19 รายใหม่รายวนั 16,982 
คนใน 24 ชั�วโมงที�ผ่านมา ซึ�งปรบัขึ /นจาก 16,717 คนในวนัก่อนหนา้ หลงัจากที�นายโรเบิรต์ เจนริค รฐัมนตรีการเคหะเกิดความขดัแยง้ผ่านสาธารณชนกับ
นายแอนดี เบริน์แฮม นายกเทศมนตรีแมนเชสเตอรแ์ละปริมณฑล ซึ�งกล่าวหาวา่นายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์สนัขององักฤษพยายามสละพื/นที�ทางภาคเหนือ
ขององักฤษเพื�อรกัษาตาํแหน่งงานในภาคใต ้นายเจนรคิระบวุา่ อาจจะมีการล็อกดาวนภ์ายในไม่กี�วนั 

 (-) ผู้เช ี)ยวชาญอังกฤษคาดจะมีวัคซ ีนโควดิ-19 มากกว่า 1 ชนิดในปี 2021 เซอร ์เจเรมี ฟารร์าร ์สมาชิกกลุ่มที�ปรกึษาดา้นวทิยาศาสตรฉ์กุเฉิน (SAGE) 

ขององักฤษกล่าวตอ่สถานีโทรทศัน ์Sky News เมื�อวานนี/วา่ เขาเชื�อวา่ วคัซีนโควดิ-19 มากกวา่ 1 ชนิดจะพรอ้มใชง้านในไตรมาสแรกของปี 2021 เซอร ์ฟาร์

รารร์ะบุว่า "องักฤษอยู่ในสถานะแข็งแกร่งอย่างยิ�ง หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจวคัซีนโควิด-19 ซึ�งนางเคท บิงแฮม เป็นประธานที�มหาวิทยาลยัอ็อกซฟ์อรด์ 

ทาํงานไดย้อดเยี�ยมอย่างยิ�ง" "วคัซีนอยู่ในรูปแบบและแนวทางที�แตกต่างกนัออกไป และองักฤษมีวคัซีนมากมาย ซึ�งผมมั�นใจว่า วคัซีนมากกว่า 1 ชนิดจะ

สาํเรจ็ในไตรมาสแรกของปีหนา้" 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับความหวังวัคซ ีน, สหร ัฐกระตุ้นศก.  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัขึ /นในวนันี/ ขานรบัความเป็นไปไดที้�สหรฐัจะสามารถ

ผลกัดนัแผนกระตุน้เศรษฐกิจใหผ้่านสภาก่อนการเลือกตั/งวนัที� 3 พ.ย.นี/ นอกจากนี/ ภาวะการซื /อขายยงัไดปั้จจยับวกจากข่าวความคืบหนา้วคัซีนโควิด-19 

ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที�ระดบั 370.54 จุด เพิ�มขึ /น 3.06 จุด หรือ +0.83%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั�งเศสเปิดวนันี/ที� 4,955.39 จุด เพิ�มขึ /น 19.53 

จุด, +0.40% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดวนันี/ที� 12,948.63 จุด เพิ�มขึ /น 39.64 จุด, +0.31% แนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั กล่าวให้

สัมภาษณ์ในรายการ "This Week" ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่า แม้ขณะนี/พรรคเดโมแครตและคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรัมป์ ยังคงมี

ความเห็นที�ขัดแยง้กนัในหลายประเด็นเกี�ยวกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เพื�อเยียวยาผลกระทบโควิด-19 แต่เธอมีมุมมองเป็นบวกว่า มาตรการ

ดงักล่าวจะไดร้บัการผลกัดนัใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายไดก่้อนการเลือกตั/งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.นี/ ขณะที�บริษัทยาใหญ่ที�สุดของสหรฐัอย่าง ไฟ

เซอร ์ไดแ้ถลงเมื�อวนัศกุรที์�ผ่านมาวา่ ทางบริษัทจะยื�นจดทะเบียนวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 ต่อสาํนกังานอาหารและยาสหรฐั (FDA) ในช่วงปลายเดือนพ.ย. 

โดยไฟเซอรร์ะบวุา่ การยื�นจดทะเบียนวคัซีนจะเกิดขึ /นทนัทีที�มีขอ้มลูยืนยนัผลการทดลองวา่มีความปลอดภยั ซึ�งอาจเป็นช่วงสปัดาหที์� 3 ของเดือนพ.ย. 

 
ท ี)มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัBงก่อน 

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 ้

 
 

 


