
 

 

 

 

   

1,896  1,881  1,872 

 1,922  1,934  1,943 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �นทาํระดบัสงูสดุบริเวณ 1,920.54 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนนุจากการอ่อนคา่ลงของสกลุเงินดอลลาร ์หลงัจากนางแนน
ซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรฐักล่าวว่า พรรคเดโมแครตและทาํเนียบขาวใกลจ้ะบรรลุขอ้ตกลงในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ 
ขณะเดียวกนันางเพโลซีไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อกาํหนดเสน้ตายที;มีการประกาศก่อนหนา้นี�วา่ทั�งสองฝ่ายจะตอ้งบรรลุขอ้ตกลงดงักล่าวภายในวนัองัคารตาม
เวลาสหรฐั โดยนางเพโลซีส่งสัญญาณว่าการเจรจาจะยงัคงดาํเนินต่อไป นางเพโลซีระบุว่า การที;จะใหส้ภาคองเกรสออกกฎหมายว่าดว้ยมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจใหเ้สรจ็ก่อนวนัเลือกตั�งประธานาธิบดีในวนัที; 3 พ.ย.นั�น สมาชิกสภาคองเกรสจะตอ้งมีการบรรลขุอ้ตกลง และมีการเขียนรา่งกฎหมายภายในสปัดาห์
นี �  จึงแนะนาํติดตามความคืบหน้าประเด็นนี�เป็นสาํคัญ  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาเริ;มมีการอ่อนตัวลงเมื;อราคาดีดตัวเข้าใกลโ้ซนแนวตา้น 
1,918-1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํใหแ้รงซื �อชะลอตวัลง อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที; 1,896-1,881 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ประเมินว่าราคายังคงมีโอกาสดีดตวัขึ �นช่วงสั�นอีกครั�ง แนะนาํกลยุทธ ์เนน้การเก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั โดยขายหากราคาปรบัตวัขึ �นไม่ผ่าน
แนวตา้นบริเวณ 1,918-1,922 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการขายหากผ่าน 1,922 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที;หากราคาอ่อนตวัลงพิจารณาเขา้ซื �อคืนหากราคา
อ่อนตวัลงมาไม่หลดุโซน 1,896-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                  ราคาเคลื�อนไหวในกรอบแคบ แม้ว่าจะทรงตัว
ร ักษาระดับไว้แต่หากระหว่างวันหากราคาทองคาํไม่ทะลุแนว
ต้าน 1,918-1,922 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อาจจะเห ็นการอ ่อน
ตัวลงทดสอบแนวรับบร ิเวณ 1,896-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

21 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

21/10/2563  12.33  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,906.30 1,916.82 10.52  0.55% 

Spot Silver ($) 24.60 24.96 0.36  1.48% 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.25 0.05  0.16% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,200 28,350 150  0.53% 

นํ5ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.16 42.94 -0.22  -0.51% 

นํ5ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.70 41.40 0.70  1.72% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1823 1.1843 0.0021  0.18% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  ความหวังแผนกระตุ้นถ่วงดอลลารแ์ตะตํ�าสุดรอบ 1 เดือน, หยวนพุ่ง  ดอลลารแ์ตะระดบัต ํ;าสุดรอบ 1 เดือนในวนันี� ขณะที;นักลงทนุที;มี
ทศันะบวกเกี;ยวกบัแนวโนม้แผนกระตุน้ของสหรฐัก่อนการเลือกตั�ง เขา้ซื �อสกุลเงินเสี;ยง ขณะที;การฟื�นตวัแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนดนัหยวนสู่ระดบั
สูงสุดรอบ 2 ปี  ปธน.โดนัลด ์ทรมัป์แสดงความหวงัการบรรลุขอ้ตกลงแผนกระตุน้ดว้ยการกล่าวว่า เขาเต็มใจยอมรบัร่างกฎหมายความช่วยเหลือ
ขนาดใหญ่แมว้่ามีเสียงคดัคา้นจากพรรครีพับลิกนัของเขาเอง  นั;นทาํใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปีของสหรฐัแตะระดบัสูงสุดรอบ 4 เดือน โดย
คาดถึงการกูยื้มมากขึ �นของรฐับาล และกดดนัดชันีดอลลารส์ู่ระดบัต ํ;าสุดนบัตั�งแต่เดือนก.ย.ดว้ยการหนนุความเชื;อมั;นของนักลงทุน  ความไม่แน่ใจ
ที;ว่า แผนใดๆจะสามารถผ่านวฒุิสภายับยั�งดอลลารจ์ากการฝ่าระดบัต ํ;าสุดรอบ 2 ปีของเดือนที;แล้ว  "ตลาดจับตาว่า จะมีการบรรลุขอ้ตกลงร่าง
กฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัหรือไม่" นกัวิเคราะหก์ล่าว  แต่หากปราศจากแผนกระตุน้การคลังสหรฐัในเชิงรุกมากขึ �น การฟื�นตวัของเศรษฐกิจมี
ความเสี;ยง และดอลลารมี์แนวโนม้แข็งแกรง่ขึ �นในระยะสั�น"   

 (+)  สหร ัฐฯเสียช ีวติจากโควิดเกิน 2.2 แสนราย หลังระบาดมาเกือบ 10 เดอืน วนันี� (21 ตลุาคม) ทางการสหรฐัอเมรกิายืนยนัตวัเลขผูเ้สียชีวิต
จากโควิด-19 ที;ยงัคงระบาดอย่างหนกัต่อเนื;องเกิน 2.2 แสนรายแลว้ โดยรฐันิวยอรก์เป็นรฐัที;มีผูเ้สียชีวิตสะสมมากที;สุด (ราว 3.3 หมื;นราย) ตามมา
ดว้ยรฐัเท็กซสัและรฐัแคลิฟอรเ์นีย (ราว 1.7 หมื;นราย) ขณะที;รฐัที;มีผูต้ิดเชื �อสะสมมากที;สุดในประเทศยงัคงเป็นรฐัแคลิฟอรเ์นีย (ราว 8.8 แสนราย) 
ตามมาดว้ยรฐัเท็กซสั (ราว 8.7 แสนราย) และรฐัฟลอริดา (ราว 7.6 แสนราย) การแพร่ระบาดกาํลงัจะกา้วเขา้สู่เดือนที; 10 ทั;วโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสม 
40.5 ล้านรายแล้ว (40,550,354 ราย) รักษาหายกว่า 30.6 ล้านราย (30,616,780 ราย) หรือคิดเป็นราว 75% ของผู้ติดเชื�อทั�งหมด เสียชีวิตแล้ว 
1,123,128 ราย อตัราการเสียชีวติอยู่ที;ราว 2.8% ล่าสุด สหรฐัฯ ยงัคงเป็นประเทศที;มีผูต้ิดเชื �อและผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 มากที;สดุเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก มีผูต้ิดเชื �อสะสม 8,123,438 ราย เสียชีวิตแลว้ 220,921 ราย ตามมาดว้ยอินเดีย (7,597,063 ราย) บราซิล (5,273,954 ราย) รสัเซีย (1,422,775 
ราย) และอารเ์จนตนิา (1,018,999 ราย) โดยสเปนเตรียมเป็นประเทศที; 6 ของโลกที;มีผูต้ิดเชื �อสะสมแตะหลกัลา้นราย พบผูต้ดิเชื �อแลว้อย่างนอ้ย 182 
จาก 193 ประเทศทั;วโลก 

 (+) ยอ ดผู้ ป่ วยร ัก ษาตัวใน โร งพ ยาบ าลรัฐเท ็ก ซ ัสพุ่งแ ตะร ะดับ สูงสุดร อ บ  8 สัป ดาห ์  ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐแสดงว่า 
โรงพยาบาลในรฐัเท็กซสัมีผูป่้วยโรคโควดิ-19 เพิ;ม 13% ในสปัดาหที์;ผ่านมาและขณะนี�ดแูลผูป่้วยมากที;สดุนบัตั�งแตว่นัที; 26 ส.ค. ยอดผูต้ดิเชื �อโควิด-
19 ทั;วรฐัเท็กซสัเพิ;มขึ �นเกือบ 5,000 คน ทาํใหย้อดผูต้ิดเชื �อสะสมเพิ;มเป็นกว่า 830,000 คน ในขณะเดียวกนั สถานการณ์ยงัคงยํ;าแย่ลงอย่างต่อเนื;อง
ในเมืองพรมแดนตา่งๆของรฐัเท็กซสัและเขตชนบทแพนแฮนเดลิ โรงพยาบาลตา่งๆในเอลพาโซรายงานการทะยานขึ �น 14% ของผูป่้วยโควดิ-19 ใน 24 
ชั;วโมงที;ผ่านมา และนบัตั�งแต่ตน้เดือนนี�สถิติเพิ;มขึ �นกว่า 3 เท่า  ตวัเลขกระทรวงสาธารณสุขทอ้งถิ;นแสดงว่า ในเมืองลบับ็อค ยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 
ขยายตวั 34% ใน 3 สปัดาหที์;ผ่านมาและใกลถ้งึ 16,000 คน 

 (-)  'แอสตร้าเซนเนก้า' ฟืI นทดลองวัคซ ีนโควิดในสหรัฐ เร ิ�มสัปดาหน์ีI “แอสตรา้เซนเนกา้” เริ;มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในสหรฐัอีกครั�งใหม่
สปัดาหนี์� หลงัหยุดพกัไป เมื;อพบอาสาสมคัรเกิดอาการขา้งเคียง แอสตรา้เซนเนกา้ (AstraZeneca) บริษัทเวชภณัฑร์ายใหญ่ขององักฤษ คาดว่า จะ
กลับมาเริ;มทดลองวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ในสหรฐัไดอ้ย่างเร็วที;สุดภายในสัปดาหนี์�  สื;อต่างประเทศรายงานโดยอา้งการเปิดเผยของแหล่งข่าวว่า 
สาํนกังานอาหารและยาสหรฐั (FDA) เสร็จสิ �นกระบวนการตรวจสอบเรื;องผลขา้งเคียงต่อผูป่้วยจากการใชว้คัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้เรียบรอ้ยแลว้ 
และจะอนญุาตใหบ้รษัิทสามารถกลบัมาเริ;มดาํเนินการทดลองทางคลินิกสาํหรบัวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ในสหรฐัไดอี้กครั�งภายในสปัดาหนี์� อย่างไรก็
ตาม ยังไม่เป็นที;แน่ชัดว่า FDA จะสรุปเรื;องผลขา้งเคียงจากการใชว้คัซีนดงักล่าวออกมาในรูปแบบใด ขณะที;โฆษกของ FDA ยังคงปฏิเสธที;จะให้
รายละเอียดเพิ;มเตมิในเรื;องนี� 

 (+/-)  ตลาดหุ้นเอ เช ียปิดภาคเช้าปร ับตัวข ึIน  ร ับความหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐ  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัเพิ;มขึ �น โดยไดแ้รง
หนนุจากความหวงัที;วา่ พรรคเดโมแครตและทาํเนียบขาวใกลจ้ะบรรลุขอ้ตกลงในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เพื;อเยียวยาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี;ปุ่ นปิดภาคเชา้ที; 23,676.90 จดุ เพิ;มขึ �น 109.86 จุด, +0.47% ดชันี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที; 24,747.93 จุด เพิ;มขึ �น 178.39 จุด, +0.73% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียปิดภาคเชา้ที; 1,499.43 จุด ลดลง 11.54 จุด, -
0.76%  

  ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัIงก่อน 

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.   0.4%** 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ย.   1.55M** 1.48M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ;มสรา้งบา้นเดือนก.ย.   1.42M** 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 ้

 
 

 


