
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,872 1,863 

1,922 1,934 1,943 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 4.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยระหว่างวนัราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  รวมไปถึงแรงซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ท่ี

ช่วยป้องกนัความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน  จากความหวงัเชิงบวกว่าพรรคเดโมแครตและคณะบริหารของประธานาธาธิบดีทรัมป์ จะสามารถบรรลขุ้อตกลงกนัภายในเวลา 

“48 ชัว่โมง” เพ่ือผลกัดนัให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่มีผลบงัคบัใช้ก่อนการเลือกตัง้วนัท่ี 3 พ.ย. ทัง้นี ้ปัจจยัดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึน้แตะระดบัสงูสดุบริเวณ 

1,918.61 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในระหวา่งการซือ้ขาย  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  เน่ืองจากนกัลงทนุบางส่วนเลือกที่จะขายทํากําไรทองคําออกมา  เพราะไมม่ัน่ใจนกัว่า

ทัง้ 2 ฝ่ายจะสามารถบรรลขุ้อตกลงเพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้จริงหรือไม ่ สง่ผลให้ราคาทองคําอ่อนตวัลงมาปิดตลาดบริเวณ 1,903.29 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ขณะที่เช้านี ้ ราคา

ทองคํายงัคงสามารถทรงตวัรักษาระดบัเหนือ 1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้  โดยได้รับแรงหนนุจากความเห็นของนายดรูว์ แฮมมิลล์ โฆษกของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ  ที่

ระบผุ่านทวิตเตอร์ว่า นางเพโลซีและนายมนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ "ยงัคงพยายามลดความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัอย่างต่อเน่ือง" และเตรียมหารืออีกครัง้ในวนัองัคารนีต้ามเวลาสหรัฐ ด้านกองทนุ 

SPDR ถือครองทองเพิ่ม +0.29  ตนัสูร่ะดบั 1,272.85 ตนั  สําหรับวนันี ้ จบัตาผลลพัธ์ของการเจรจาเก่ียวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรัฐอยา่งใกล้ชิด  เพราะมีแนวโน้มจะส่งผล

ตอ่ราคาทองคําอยา่งมาก  รวมถงึติดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้าง และข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1918.61 1896.70 1899.57 1903.29 4.37 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1903.51 24.33 42.73 

MA 50 Days 1924.74 25.68 43.09 

MA 200 Days 1757.46 19.63 41.93 

RSI 9 Days 47.51 50.41 54.20 

RSI 14 Days 47.50 48.37 52.43 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,272.85 +0.29 

ishare 17,547.68 +20.25 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.7102 0.9142 -0.1136 
10 วนั 0.9604 0.8336 0.4690 
20 วนั 0.9330 0.1349 0.7639 
50 วนั 0.9363 0.2979 0.8903 
100 วนั 0.9502 0.5966 0.9319 
200 วนั 0.8764 -0.0004 0.8677 

 

 

20 ตลุาคม 2563 

คําแนะนาํ                 เปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนว

ต้าน 1,918-1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และรอการอ่อนตัวลง

ของราคา หากสามารถยืน เห นือบ ริเวณ  1,888-1,881 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทยอยเข้าซือ้คืนเพื่อทํากําไร เน้นทํา

กาํไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้ว่าวนัก่อนหน้าราคาทองคํามีการยกระดบัสงูสดุในรายวนัขึน้ แต่เม่ือราคาปรับตวัขึน้ก็มีแรงขายเพ่ิมขึน้ จนราคากลบัมาปิดตลาดใกล้ระดบัต่ําสดุของวนั  

ระยะสัน้หากราคาไม่หลดุ 1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัต่ําสดุของวนัก่อนหน้า) ราคามีโอกาสท่ีราคาจะทดสอบแนวต้านระดบั 1,918-1,922 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ แตห่ากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ จะเกิดแรงขายกดดนัให้ราคาลงมาสแ่นวรับ 1,888-1,881 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) เฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบีย้ใกล้ 0% จนกว่าเงินเฟ้อแตะเป้าหมาย 2%  นายริชาร์ด แคลริดา รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

กลา่วในวนันีว้่า เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ใกล้ 0% จนกว่าเงินเฟ้อแตะระดบัเป้าหมายของเฟดท่ี 2% และตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง  นาย

แคลริดาระบุว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการคลงั ขณะท่ีเฟดจะใช้เคร่ืองมือ

ทัง้หมดเพ่ือหนนุเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ง  นอกจากนี ้รองประธานเฟดยงักลา่ววา่ เศรษฐกิจสหรัฐจําเป็นต้องใช้เวลาอีก 1 ปีเพ่ือให้การขยายตวั

กลบัสูร่ะดบัก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอาจต้องใช้เวลามากกวา่นัน้สําหรับการฟืน้ตวัของตลาดแรงงาน 

• (+) ทาํเนียบขาวเช่ือม่ัน"เพโลซี"บรรลุข้อตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  นางอลิสซา ฟาราห์ โฆษกทําเนียบขาว กลา่ววา่ ตนมีความเช่ือมัน่

วา่ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะสามารถบรรลขุ้อตกลงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกบัทําเนียบขาว  "เรามีความเช่ือมัน่ว่า

คณุเพโลซีจะสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีเราต้องการ" นางฟาราห์กลา่ว  นางฟาราห์ยงัเปิดเผยว่า นางเพโลซีมีกําหนดหารือกบันายสตีเวน มนชูิน รมว.

คลงัสหรัฐ ในวนันี ้

• (+) EU ชีย้ังคงต้องการทาํข้อตกลงการค้ากับอังกฤษ  นายมารอส เซฟโควิช รองประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึง่เป็นองค์กรบริหารของ

สหภาพยโุรป (EU) กลา่วว่า EU ยงัคงต้องการทําข้อตกลงการค้ากบัองักฤษ  "EU พร้อมท่ีจะเจรจาจนถึงนาทีสดุท้ายเพ่ือประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย 

ซึง่ข้อตกลงนีจ้ะต้องเป็นธรรมสําหรับทัง้ EU และองักฤษ โดยเราจะไมล่งนามในข้อตกลงซึง่จะทําให้เราเสียเปรียบ" นายเซฟโควิชกลา่ว 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก จับตาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ี

ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(19 ต.ค.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตาความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ 

รวมทัง้รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกําหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี ้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของ

ดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.26% แตะท่ี 93.4416  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 

0.9100 ฟรังก์ จากระดับ 0.9150 ฟรังก์ แต่เม่ือเทียบกับเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 105.44 เยน จากระดับ 105.39 เยน และแข็งค่า

เล็กน้อยเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดับ 1.3181 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3180 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1766 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1717 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2947 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2931 ดอลลาร์ 

สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงแตะท่ีระดบั 0.7062 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7086 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านสูงเป็นประวัตกิารณ์ในเดือนต.ค.  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันี

ความเช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านปรับตวัขึน้ 2 จดุ สูร่ะดบั 85 ในเดือนต.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์  เม่ือเทียบรายปี ดชันีความเช่ือมัน่เพ่ิมขึน้ 14 

จดุในเดือนต.ค. 

• (+/-) "พาวเวล"ยันเฟดใช้ความระมัดระวังในการออกสกุลเงนิดิจทิัล  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วในวนันีว้่า 

เฟดจะใช้ความระมดัระวงัเก่ียวกบัการออกสกลุเงินดิจิทลั  "เราคิดวา่เป็นเร่ืองสําคญักวา่ท่ีเราจะต้องทําอยา่งถกูต้อง มากกว่าท่ีจะทําเป็นรายแรก ซึง่

การทําอย่างถกูต้องหมายความว่า เราไม่เพียงแต่มองในด้านดีของ CBDC (สกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง) เท่านัน้ แต่เราจะมองถึงความ

เส่ียงด้วย และพิจารณาทัง้ผลดีและผลเสียของ CBDC" นายพาวเวลกล่าวในการเสวนาว่าด้วยการชําระเงินผ่านระบบดิจิทัลท่ีจดัขึน้โดยกองทุน

การเงินระหวา่งประเทศ (IMF)  นายพาวเวลยงัระบวุา่ เป็นเร่ืองสําคญัท่ีเฟดจะต้องพิจารณาผลกระทบของ CBDC ท่ีมีตอ่หลากหลายปัจจยั ซึง่ได้แก่ 

นโยบายการเงิน เสถียรภาพทางการเงิน ความปลอดภยัทางไซเบอร์ และการปอ้งกนัการทําธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 410.89 จุด วิตกแผนกระตุ้นศก.ไม่คืบก่อนเลือกตัง้  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 400 จุดเม่ือคืนนี ้

(19 ต.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลท่ีว่า ทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพ่ือออกมาตรการกระตุ้ น

เศรษฐกิจรอบใหม่ได้ก่อนวนัเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐ  ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 28,195.42 จุด ร่วงลง 410.89 จุด หรือ -1.44% 

ขณะท่ีดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,426.92 จดุ ลดลง 56.89 จดุ หรือ -1.63% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,478.88 จดุ ลดลง 192.67 จดุ หรือ -1.65% 

 
                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 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 กลา่วสนุทรพจน์   
- - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   
85** 83 

วนัองัคารที่ 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 ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ย.   
1.45M 1.42M 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -3.8M 

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

 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ของ GfK   
-2.9 -1.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
860K 898K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board   
0.8% 1.2% 

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

วนัศกุร์ที่ 23 ต.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
55.0 56.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
49.6 50.6 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.0 53.7 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   

47.1 48.0 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.2 54.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
53.4 56.1 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.5 53.2 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   

54.7 54.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 16 ตลุาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


