
 

 

 

 

   

1,881  1,872  1,863 

 1,922  1,934  1,943 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตวัใกล ้1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์แมว้า่เมื�อวานนี ราคาทองคาํจะดีดตวัขึ  นทดสอบ 1,918.61 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงันางแนนซี� เพโลซี� 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฏร กลา่วว่า จาํเป็นตอ้งบรรลขุอ้ตกลงเกี�ยวกบัแผนกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรฐั (Stimulus Package) ภายใน 48 ชั�วโมง หรอื ภายใน
วนัองัคารตามเวลาสหรฐั เพื�อผ่านรา่งกฏหมายใหท้นัก่อนการเลือกตั งปธน.สหรฐัในวนัที� 3 พ.ย.นี    ขณะที�ปธน.ทรมัป์ออกมาหนุนแผนกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่
เช่นกนั  แตร่าคาทองคาํไมส่ามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา เนื�องจากนกัลงทนุยงัเปิดรบัความเป็นไปไดที้�แผนดงักลา่วอาจลา่ชา้ หากทั ง 2 
ฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงไดท้ันก่อนกาํหนดเสน้ตายวนันี    อย่างไรก็ดี โอกาสในการบรรลุขอ้ตกลงก็ยังคงเป็นไปได ้เนื�องจาก โฆษกของนางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเปิดเผยว่า "ทั งสองฝ่ายยงัคงประนีประนอมความคิดเห็นที�แตกต่างกนั" ซึ�งผลของการเจรจาในวนันี   อาจส่งผลต่อความเคลื�อนไหว
ของราคาทองคาํไดค้่อนขา้งมาก จึงแนะนาํติดตามอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ แมว้่าวนัก่อนหนา้ราคาทองคาํมีการยกระดบัสงูสดุในรายวนัขึ  น 
แต่เมื�อราคาปรบัตวัขึ  นก็มีแรงขายเพิ�มขึ  น จนราคากลบัมาปิดตลาดใกลร้ะดบัตํ�าสดุของวนั  ระยะสั นหากราคาไม่หลดุ 1,896 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ�าสดุของวนั
ก่อนหนา้) ราคามีโอกาสที�ราคาจะทดสอบแนวตา้นระดบั 1,918-1,922 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักลา่วได ้จะเกิดแรงขายกดดนัให้
ราคาลงมาสูแ่นวรบั 1,888-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธก์ารลงทุนการขายพิจารณาดบูริเวณ 1,918-1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการขายหากผ่าน 
1,922 ดอลลารต์่อออนซ)์ แลว้ทยอยเขา้ซื  อคืนเพื�อทาํกาํไรหากราคาออ่นตวัลงไมห่ลดุแนวรบั 1,888-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซื  อ
ไปที�แนวรบัถดัไป 
 

                    เน้นทาํก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว แนะนํา

แ บ่ งข าย ท อ ง คําห าก ร าค าไ ม่ ผ่ าน แ น ว ต้ าน  1,918-1,922 

ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ แ ล ะท ยอ ยเข ้าซ ื�อ คืน เพ ื/อ ท ําก ําไร ห าก

สามารถยนืเหนือบร ิเวณ 1,888-1,881 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้  

 

20 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

20/10/2563  12.06  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,903.80 1,902.48 -1.32  -0.07% 

Spot Silver ($) 24.39 24.49 0.11  0.44% 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.22 0.06  0.18% 

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

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.62 42.26 -0.36  -0.84% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.70 40.72 0.02  0.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1766 1.1779 0.0013  0.11% 

ที/มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) WHO คาดยอดผู้ต ิดโควิด-19 จะเพ ิ/มข ึ�นขณะซ ีกโลกเหนือเข ้าสู่ฤดูใบไม้ร ่วง,ฤดูหนาว องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุ่า สาธารณชนจะ
จาํเป็นตอ้งรบัมือกบัการระบาดของโควดิ-19 "ในระยะยาว" ในขณะที�ยอดผูต้ิดเชื  อยงัคงเพิ�มขึ  นอย่างรวดเรว็ทั�วโลก  นายทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส 
ผู้อาํนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในขณะที�ซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว WHO คาดว่า ยอดผู้ติดเชื  อโควิด-19 จะเพิ�มขึ  น 
โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ  เขากล่าวว่า "เราจะอยู่ในภาวะนี ยาวนาน แต่มีความหวงัหากเราเลือกทางที�ชาญฉลาดรว่มกนั เราสามารถทาํให้
ยอดผูต้ดิเชื  อลดลง, สรา้งความมั�นใจวา่ บริการดา้นสุขภาพที�สาํคญัจะยงัคงดาํเนินไปอย่างตอ่เนื�อง และเดก็ๆยงัสามารถไปโรงเรียน"  WHO เรียกรอ้ง
ใหป้ระชาชนสวมหนา้กากอนามยั, ลา้งมือ และรกัษาระยะหา่งจากคนอื�นๆ 

 (+) สหร ัฐข ึ�นบัญชีดาํบุคคล-บร ิษัทจีนทาํธ ุรกิจกับอ ิหร ่าน อ ้างละเมิดมาตรการควํ/าบาตร สหรฐัขึ  นบญัชีดาํชายชาวจีน 2 คนและบริษัทจีน 6 
แห่งที�ทาํธุรกิจร่วมกับบริษัท Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ซึ�งเป็นบริษัทขนส่งสินคา้ของอิหร่าน โดยสหรฐัระบุว่า ชาวจีนและ
บรษัิทจีนเหล่านี มีส่วนช่วยบรษัิท IRISL กระทาํการละเมิดมาตรการควํ�าบาตรจากสหรฐั แถลงการณข์องกระทรวงตา่งประเทศสหรฐัระบุรายชื�อบุคคล
ที�ถูกขึ  นบญัชีดาํคือ นายเอริก เฉิน หรือเฉินเกาผิง ประธานเจา้หนา้ที�บริษัท Reach Holding Group (Shanghai) Company และนายแดเนียล วาย. 
เหอ หรือเหอ ยี�  ประธานบริษัท ส่วนรายชื�อบริษัทจีนทั ง 6 แห่ง ประกอบด้วย Reach Holding Group (Shanghai) Company, Reach Shipping 
Lines, Delight Shipping, Gracious Shipping, Noble Shipping และ Supreme Shipping 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเล็กน้อยเท ียบเยน นักลงทุนยังลุ้นแผนกระตุ้น เศรษฐกิจสหรัฐ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ  นเล็กนอ้ยเทียบเยนในการ
ซื  อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี  โดยไดแ้รงหนุนจากความหวงัเกี�ยวกบัความคืบหนา้ในการเจรจาเพื�อออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจใน
สหรฐั แมย้งัคงมีความขดัแยง้กนัในหลายประเด็น สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที�ยงวนันี ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 105.51-105.55 
เยน เทียบกบั 105.37-105.47 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 105.39-105.41 เยนที�ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื�อวานนี  

 (+/-) เพ โลซ ี-มนูช ิน คืบ ห น้าเจร จามาตร ก าร กร ะตุ้น เศร ษฐกิจ  คาดห าร ือ กัน ต่อ วัน นี� นายดรูว ์แฮมมิลล์ โฆษกของนางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเปิดเผยว่า  นางเพโลซี และนายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลังสหรฐั มีความคืบหนา้ในการเจรจาเกี�ยวกับมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เพื�อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "ท่านประทานสภาผูแ้ทนราษฎร
และรัฐมนตรีคลังไดเ้จรจาร่วมกันเมื�อเวลา 15.00 น.ของวันจันทรต์ามเวลาสหรฐั (02.00 น.ของวันอังคารตามเวลาไทย) โดยการเจรจาใช้เวลา
ประมาณ 53 นาที และทั งสองฝ่ายยงัคงประนีประนอมความคดิเหน็ที�แตกตา่งกนั" นายแฮมมิลลเ์ปิดเผยผ่านการทวีตขอ้ความ นายแฮมมิลลร์ะบุดว้ย
วา่ นางเพโลซีทาํหนา้ที�เป็นประธานคณะกรรมการในการเจรจาเพื�อไกล่เกลี�ยความคดิเหน็ที�แตกตา่งกนัในหลายประเดน็กบัคูเ่จรจาของพรรครีพบัลิกนั 
ส่วนในประเดน็สาํคญัหลกั 2 ประเดน็นั น จะมีการเจรจารว่มกนัอีกครั งในวนัองัคารตามเวลาสหรฐั "ท่านประธานสภาผูแ้ทนราษฎรยงัคงมีความหวงัว่า 
ภายในวันอังคารที� 20 ต.ค.นี ตามเวลาสหรฐั เราจะเห็นภาพที�ชัดเจนว่า เราจะสามารถผ่านร่างมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจได้ก่อนการเลือกตั ง
ประธานาธิบดีหรือไม่" นายแฮมมิลลก์ล่าว  สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า การเจรจาครั งล่าสุดนี มีขึ  น หลังจากเมื�อวนัอาทิตยที์�ผ่านมา นางเพโลซีได้
กาํหนดเสน้ตายว่า ทาํเนียบขาวและสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสจะตอ้งบรรลุขอ้ตกลงรว่มกนัภายใน 48 ชั�วโมงว่า พวกเขาตอ้งการที�จะ
ผ่านรา่งมาตรการนี ก่อนการเลือกตั งประธานาธิบดีวนัที� 3 พ.ย.หรือไม่ 

 (+/-) ท ีมหาเสียงทร ัมป์ค้านกฏปิดไมโครโฟน แต่ยืนยันทร ัมป์ร ่วมดีเบตรอบสุดท้าย ทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ไดอ้อกมา
คดัคา้นคณะกรรมการจดัการดีเบตที�ออกกฎปิดเสียงไมโครโฟนในระหว่างที�ผูดี้เบตคนใดคนหนึ�งกาํลังตอบคาํถามของผูด้าํเนินรายการ เพื�อป้องกัน
ไม่ใหอี้กฝ่ายหนึ�งพูดแทรกขึ  นมา อย่างไรก็ดี ทีมหาเสียงของปธน.ทรมัป์ยืนยนัว่า ปธน.ทรมัป์จะเขา้รว่มการดีเบตครั งสุดทา้ยในวนัพฤหสับดีนี  "ทา่นป
ธน.ทรมัป์ใหค้าํมั�นว่าจะเขา้ร่วมดีเบตครั งสุดทา้ยกบันายโจ ไบเดน แมว้่าจะมีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบในนาทีสุดทา้ยจากคณะกรรมการซึ�งมีใจ
ลาํเอียงและมีความพยายามที�จะใหอี้กฝ่ายหนึ�งไดเ้ปรียบก็ตาม" สาํหรับการดีเบตรอบสุดทา้ยระหว่างปธน.ทรมัป์และนายไบเดนจะมีขึ  นในวัน
พฤหสับดีที� 22 ต.ค.เวลา 21.00-22.30 น.ตามเวลาสหรฐั หรือตรงกับเชา้วนัศุกรที์� 23 ต.ค.เวลา 08.00-09.30 น.ตามเวลาไทย  หวัขอ้ในการแสดง
วิสัยทศันใ์นการดีเบตรอบนี  ไดแ้ก่ การแก้ปัญหาโควิด-19, ภาวะการเป็นผูน้าํสหรฐั, ความขัดแยง้ดา้นเชื อชาติในสหรฐั, การแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น 
รวมทั งประเดน็ดา้นความมั�นคงแหง่ชาต ิและภาคครวัเรือนในสหรฐั 

  ท ี/มา: 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  85** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 


