
  

                           ถ้าราคายังสามารถทรงตัวอยู่บนโซน 1,894 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้(ระดับตํ"าสุดของวันนี &) ทําให้ยังมีลุ้นในการทดสอบแนว
ต้าน 1,918-1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาขยับตํ"ากว่า 1,894 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแนวโน้มที"ราคาอาจอ่อนตัวลงมาถึงบริเวณ 1,888-
1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

20 ตุลาคม 2563 

สรุป สถาบนับูทานทานของบราซิล ซึ�งเป็นหนึ�งในศนูย์วิจัยชีวเวชชั �นนําของบราซิล ที�ทําการทดลองวคัซีน Coronavac ซึ�งเป็นวคัซีนโควิด-19 ที�พัฒนาโดย
บริษัท Sinovac Biotech ของจีนในระยะ 3 ระบุว่า “วคัซีนดงักล่าวถูกพิสูจน์แล้วว่าปลอดภยั”  หลงัได้ฉีดวคัซีน 2 โดสให้แก่อาสาสมคัร  9,000 คน  ความหวงั
เรื�องมีวคัซีนโควดิ-19 ที�มีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง ซึ�งสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา อย่างไรก็ตาม ราคาอ่อนตวั
ลงในระดบัจํากดั เพราะการระบาดระลอก 2 ของไวรัสโควดิ-19 มีความชดัเจนขึ �น เมื�อองค์การอนามยัโลก (WHO) ระบุว่า ซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดใูบไม้ร่วงและฤดู
หนาว ทําให้คาดว่า ยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 จะเพิ�มขึ �น โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ แนวโน้มดงักล่าวสอดคล้องกบั บทวิเคราะห์ข้อมูลที�รวบรวมโดย
โครงการติดตามโควิด-19 ของสถานีโทรทศัน์ CNBC ระบุว่า ยอดผู้ รักษาตวัในโรงพยาบาลจากโควิด-19 เพิ�มขึ �นใน 37 รัฐของสหรัฐ  เบื �องต้นในระยะสั �นหาก
ราคาทองคําขึ �นทดสอบแนวต้านที� 1,918-1,922 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึ�งบริเวณนี �อาจโดนแรงขายออกมา  แนะนํานกัลงทนุที�สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไร
บางส่วนออกมาบ้างหากราคาไม่ผ่านโซนดงักล่าว และหากราคาในระยะสั �นหากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรับ นกัลงทนุสามารถเข้าซื �อเก็ง
กําไร ทั �งนี �  ประเมินแนวรับไว้ที� 1,888-1,881 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยหากราคาทองคําไม่หลดุแนวรับยงัมีโอกาสเกิดแรงซื �อเก็งกําไรระยะสั �นเข้ามาอีกครั �ง 

 

ตารางที" 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

20/10/2563 16:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,903.80 1,905.83 2.03  0.11% 

Spot Silver ($) 24.39 24.53 0.15  0.60% 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.22 0.06  0.18% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.62 42.25 -0.37  -0.87% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.70 40.91 0.21  0.52% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1766 1.1790 0.0024  0.21% 

ที"มา : Bisnews 

ที"มา : Bisnews 
 

 1,881  1,872  1,863 

  1,922  1,934  1,943 

 

  



 

 

• (+) ยอดผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19 เพิ"มขึ &นใน 37 รัฐของสหรัฐ  บทวิเคราะห์ข้อมูลที�รวบรวมโดยโครงการติดตามโควิด-19 ของ

สถานีโทรทศัน์ CNBC ระบวุา่ การรักษาตวัในโรงพยาบาลสหรัฐจากการป่วยด้วยโควิด-19 เพิ�มขึ �น 5% หรือมากกว่านั �นใน 37 รัฐ ณ วนัอาทิตย์ที�ผ่านมา อิง

ตามระดบัเฉลี�ยรายสปัดาห์  นอกจากนั �น ยอดผู้ รักษาตวัในโรงพยาบาลโดยเฉลี�ยในรัฐอลาสก้า, ไอโอวา, เคนตกักี �, มอนทานา, เนบราสกา, โอกลาโฮมา, 

เซาท์ดาโกตา, ยูทาห์, วิสคอนซิน และเวสต์เวอร์จิเนีย ล้วนแล้วแต่แตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์  นายไอแซค โบกอช ผู้ เชี�ยวชาญด้านโรคติดเชื �อและ

ศาสตราจารย์ของมหาวทิยาลยัโตรอนโต้กล่าวตอ่สถานีโทรทศัน์ CNBC วา่ "ข้อกงัวลคือ นี�เพิ�งจะกลางเดือนต.ค.และมีฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาวอนัยาวนาน 

ชดัเจนวา่เราอยู่ในการระบาดระลอก 2 ในหลายพื �นที�ของซีกโลกเหนือและเราจําเป็นต้องควบคมุให้มากขึ �นตอ่การตดิเชื �อครั �งนี �ในระดบัชมุชน" 

•  (-) "Pfizer","BioNTech"เริ"มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในญี" ปุ่น  Pfizer Inc และ BioNTech ประกาศในวนันี �ถึงการเริ�มการทดลองทางการแพทย์สําหรับ

วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ที�ชื�อวา่ mRNA ในญี�ปุ่ น ซึ�งจะเป็นการทดลองระยะที� 1 และ 2 รวมกนั  การศกึษาจะรับอาสาสมคัร 160 คน อายุ 20-85 ปี โดยก่อน

หน้านี � ทั �ง 2 บริษัทตกลงที�จะจดัหาวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ให้ญี�ปุ่ น 120 ล้านโดสในครึ�งแรกของปี 2021  Pfizer ซึ�งกําลงัพฒันาวคัซีนร่วมกบั BioNTech ซึ�ง

เป็นหุ้นส่วนจากเยอรมนั ระบุว่า ทางบริษัทอาจยืนยนัว่า วคัซีนมีประสิทธิภาพหรือไม่ในเดือนนี �เป็นอย่างเร็ว แต่จําเป็นต้องได้รับข้อมลูความปลอดภยัจาก

การทดลองประชาชน 44,000 คนทั�วโลกเช่นกนั ซึ�งจะยงัไม่พร้อมจนถงึเดือนหน้า 

• (-) ผลทดลองชี &วัคซีนโควดิ-19 ของ"Sinovac"ของจีนปลอดภัย  ผลเบื �องต้นของการทดลองทางการแพทย์ขั �นปลายที�ดําเนินการในบราซิลแสดงเมื�อวาน

นี �วา่ วคัซีนโควดิ-19 ที�พฒันาโดยบริษัท Sinovac Biotech ของจีนดเูหมือนมีความปลอดภยัในการป้องกนัโรคโควิด-19  บริษัท Sinovac Biotech เป็นผู้ผลิต

ยารายแรกที�เปิดเผยผลการทดลองวคัซีนขั �นปลาย ซึ�งทําให้จีนนําหน้าในความพยายามในการพฒันาวคัซีนโควิด-19 เพื�อต่อสู้กบัการระบาดของโควิด-19 ซึ�ง

ทําให้ประชาชนกวา่ 1 ล้านคนทั�วโลกเสียชีวิต  สถาบนับูทานทานของบราซิล ซึ�งเป็นหนึ�งในศนูย์วิจยัชีวเวชชั �นนําของบราซิล ซึ�งทําการทดลองระยะ 3 ระบุ

วา่ วคัซีน Coronavac พิสจูน์แล้ววา่ปลอดภยัหลงัฉีดวคัซีน 2 โดสให้แก่อาสาสมคัร  9,000 คน 

• (-) ผลศึกษาชี &อังกฤษจะสูญเสียการลงทุนจากต่างชาติ 37% หลังเบร็กซิท  ในขณะที�องักฤษดเูหมือนจะมุ่งหน้าสู่เบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลง การศกึษา

เมื�อไม่นานมานี �เตือนว่า องักฤษจะสูญเสียการลงทนุจากต่างชาติอย่างมากจากภาวะดงักล่าว  การศกึษาใหม่ของ University College London และ 

London School of Economics ระบุว่า องักฤษอาจสูญเสียการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) 37% ในประเทศเมื�อองักฤษไม่ได้เป็นส่วนหนึ�งของตลาด

เดียวในยโุรปอีกตอ่ไป  มีเหตผุลมากมายที�ประเทศอื�นๆตดัสินใจลงทนุในองักฤษ แตก่ารศกึษาชี �วา่ หนึ�งในเหตผุลหลกัเป็นผลจากสมาชิกภาพขององักฤษใน

สหภาพยโุรป และการเป็นฐานที�ทําให้นกัลงทนุตา่งชาตเิข้าถงึตลาดทั �งหมดของยโุรป อย่างไรก็ตาม เบร็กซทิและโดยเฉพาะเบร็กซิทแบบไม่มีข้อตกลง จะทํา

ให้ความได้เปรียบดงักล่าวหมดไป 

• (-) อังกฤษกร้าวต้องบรรลุข้อตกลงการค้ากับอียูภายในสิ &นปีนี &, ไม่เจรจาต่อปีหน้า  โฆษกของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษกล่าวเมื�อ

วานนี �ว่า องักฤษจะไม่หวนคืนสู่การเจรจาการค้ากบัสหภาพยุโรป (EU) ในปีหน้า ซึ�งเน้นยํ �าว่า จําเป็นต้องสรุปข้อตกลงใดๆภายในสิ �นปีนี �  "เราแสดงความ

ชดัเจนหลายต่อหลายครั �งว่า ข้อตกลงใดๆจําเป็นต้องมีขึ �นก่อนสิ �นสุดช่วงเวลาเปลี�ยนผ่าน และจะไม่หวนคืนสู่การเจรจาเพิ�มเติมในปีหน้า"  "เราต้องสร้าง

ความแน่นอนให้กบัพลเมืองและธุรกิจของเรา และการเจรจาที�ไม่มีที�สิ �นสดุจะเพียงแตส่ร้างความไม่แน่นอน 

• (-) รัสเซียเริ"มการทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิดใหม่  เมื�อวานนี �นายคอนสแตนติน ซาคารอฟ รองผู้ อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์เพื�อการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์สร้างภูมิคุ้มกันและชีววิทยาชูมาคอฟของรัสเซียกล่าวต่อสํานกัข่าว TASS ว่า ศนูย์ดงักล่าวได้เริ�มการทดลองทางการแพทย์ต่อวคัซีนโควิด-19 

ชนิดใหม่ในเมืองเซนท์ปีเตอร์สเบร์ิก  เขากล่าววา่ "จนถงึขณะนี � มีประชาชน 30 คนอยู่ในคลินิกของเรา พวกเขาเป็นอาสาสมคัรที�มีสุขภาพแข็งแรง เราเริ�มให้

วคัซีนพวกเขา ณ เวลา 09.00 น. ทั �ง 30 คนได้รับวคัซีน 1 เข็ม ปฏิกิริยาตอ่วคัซีนอยู่ในเกณฑ์ดี อาสาสมคัรจํานวนน้อยมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ �น" คาดว่าการ

ทดลองดงักล่าวจะสรุปผลในเดือนธ.ค.                              ที"มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

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

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

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

 19.00น. สหรัฐฯ ประธานเฟด Jerome Powell กล่าวสนุทรพจน์   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   85** 83 

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

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ย.   1.52M 1.48M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนก.ย.   1.45M 1.42M 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -3.8M 

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

 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภค ของ GfK   -2.9 -1.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   860K 898K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board   0.8% 1.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.   6.20M 6.00M 

วนัศกุร์ที� 23 ต.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   55.0 56.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   49.6 50.6 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.0 53.7 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   47.1 48.0 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.2 54.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   53.4 56.1 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.5 53.2 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   54.7 54.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 16 ตลุาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


