
  

                           ราคาฟื�นตัวขึ �นช่วงสั �น แต่หากไม่สามารถทรงตัวอยู่บน
โซน 1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบแนว
รับโซน 1,903-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากว่าราคาขยับลงไม่สามารถ
ยืนเหนือโซนดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้มที1ราคาอาจอ่อนตัวลง
มาถงึแนวรับถัดไปโซน 1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดับตํ1าสุดของสัปดาห์นี � 

21 ตุลาคม 2563 

สรุป สกลุเงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นเมื�อเทียบดอลลาร์ในวนันี � หลงัจากที�สหภาพยโุรป(EU) ส่งสญัญาณวา่ยงัคงมีความเป็นไปได้ที�จะสามารถทําข้อตกลงการค้ากบัส
หราชอาณาจกัร(UK) ทั �งนี � นายมิเชล บาร์นิเยร์ หวัหน้าผู้แทนการ เจรจาฝ่ายสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการแยกตวัขององักฤษ ออกจาก EU (Brexit) กล่าวว่า  
แม้วา่เราจะเผชิญกบัความยากลําบาก “แตข้่อตกลงอยู่ใกล้แคเ่อื �อม”  หากทั �งสองฝ่ายเตม็ใจที�จะเจรจากนัอย่างสร้างสรรค์  รวมถงึประนีประนอมต่อกนั  และถ้า
หากมีความคืบหน้าได้ในอีกไม่กี�วนัข้างหน้าบนพื �นฐานทางกฎหมาย และหากพร้อมที�จะแก้ไขข้อติดขดัต่างๆซึ�งเป็นเรื�องที�ยุ่งยากที�สุด” ประกอบกบั  สํานกังาน
สถิตแิหง่ชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยอตัราเงินเฟ้อในเดือน ก.ย. อยู่ที�ระดบั 0.5% เพิ�มขึ �นจาก 0.2% ในเดือนส.ค. โดยได้รับแรงหนนุจากราคาอาหารที�เพิ�มขึ �น 
จากการปรับขึ �นของอัตราเงินเฟ้ออังกฤษในครั �งนี � แม้จะยังตํ�ากว่าเป้าหมายของเงินเฟ้อที�รัฐบาลตั �งเอาไว้ที� 2% ซึ�งอาจส่งผลกับการเสนอมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในรอบใหม่ ซึ�งจะมีขึ �นในวนัที� 5 พ.ย.นี � การแข็งค่าขึ �นของสกุลเงินปอนด์ สร้างแรงกดดนัเพิ�มเติมต่อดชันีดอลลาร์ ซึ�งช่วยหนนุราคาทองคําไว้ แนะนํา
แบ่งทองคําออกขายกําไร หากราคาขยบัขึ �นไม่ผ่านแนวต้าน 1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคายืนได้) จบัตาหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลุดแนวรับ 
สามารถเข้าซื �อคืนเพื�อทํากําไร โดยประเมินแนวรับไว้ที� 1,903-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพราะหากราคาทองคําไม่หลุดแนวรับยังมีโอกาสเกิดแรงซื �อเก็งกําไร
ระยะสั �นเข้ามาอีกครั �ง 

 
ตารางที1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

21/10/2563 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,906.30 1,916.52 10.22  0.54% 

Spot Silver ($) 24.60 24.94 0.34  1.37% 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.23 0.02  0.08% 

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

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.16 42.66 -0.50  -1.16% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.70 41.17 0.47  1.15% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1823 1.1852 0.0029  0.25% 

ที1มา : Bisnews 

ที1มา : Bisnews 
 

 1,896  1,881  1,872 

  1,922  1,934  1,943 

 

  



 

 

• (+) ยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 เพิ1มขึ �นในสหรัฐและยุโรปก่อนฤดูไข้หวัดใหญ่  การระบาดของโควดิ-19 เพิ�มสงูขึ �นในสหรัฐและหลายพื �นที�ของยุโรปก่อนฤดู
ไข้หวดัใหญ่  การวเิคราะห์ข้อมลูของมหาวทิยาลยัจอห์น ฮ็อพกินส์ระบวุา่ ประเทศตา่งๆอย่างน้อย 10 ประเทศ ซึ�งรวมถึงฝรั�งเศส, เยอรมนี, อิตาลี และสเปน 
รายงานยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 รายใหม่รายวนัเฉลี�ยสูงสุดเป็นประวตัิการณ์เมื�อวนัจนัทร์  ในสหรัฐ ยอดผู้ติดเชื �อเพิ�มขึ �นอย่างน้อย 5% ใน 35 รัฐ โดย 16 รัฐ
รายงานยอดผู้ติดเชื �อรายวนัโดยเฉลี�ยสูงเป็นประวตัิการณ์  เจ้าหน้าที�ด้านสุขภาพและผู้ เชี�ยวชาญทางการแพทย์กังวลว่า ไวรัสที�ควบคมุไม่ได้ในช่วงฤดู
ไข้หวดัใหญ่อาจนําไปสู่ภาวะผู้ ป่วยล้นโรงพยาบาลและการเพิ�มขึ �นอย่างมากของผู้ เสียชีวติ  

• (+) UNCTAD ชี �การค้าโลกฟื�นตัวอย่างช้าๆ, แนวโน้มไม่แน่นอน  วนันี �ที�ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา (UNCTAD) ระบุว่า มลูค่า
การค้าโลกมีแนวโน้มลดลง 7% - 9% จากปีก่อนหน้า แม้มีสญัญาณการฟื�นตวัที�เปราะบางนําโดยจีนในไตรมาส 3  ไม่มีภูมิภาคใดรอดพ้นจากการลดลงของ
การค้าโลกที�คาดไว้ 19% เมื�อเทียบรายปีในไตรมาส 2 ขณะที�การระบาดของโควิด-19 บั�นทอนเศรษฐกิจต่างๆ  การค้าโลกฟื�นตวัในระดบัหนึ�งในไตรมาส 3 
เมื�อได้รับการประเมินวา่น้อยกวา่ช่วงเดียวกนัจากปีก่อนหน้าราว 4.5%   คาดการณ์เบื �องต้นระบวุา่ การขยายตวัของการค้าเมื�อเทียบรายปีในไตรมาส 4 ของ
ปี 2020 จะลดลง 3% แตร่ายงานระบวุา่ ความไม่แน่นอนยงัคงอยู่ อนัเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19  

• (-) สเปนพจิารณาการประกาศเคอร์ฟิวในมาดริดเพื1อคุมโควิด-19  รัฐบาลสเปนจะพิจารณาการประกาศเคอร์ฟิวสําหรับกรุงมาดริด หลงัการเรียกร้อง
จากคณะบริหารระดบัภมูิภาค  นายซลัวาดอร์ อิลลา รัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนระบุว่า "เคอร์ฟิวเป็นมาตรการที�ใช้ในประเทศอื�นๆของยุโรปที�มีอตัราการติด
เชื �อเทียบเทา่หรือแม้แตตํ่�ากวา่ของกรุงมาดริด นั�นเป็นมาตรการที�ต้องใช้การประกาศภาวะฉกุเฉิน และเราจะวเิคราะห์เรื�องนี �" ร่วมกบัทางเลือกอื�นๆ 

• (-) "Sinopharm"ของจีนระบุอาจสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 กว่า 1 พันล้านโดสในปี 2021  เมื�อวานนี �นายหลิว จิงเจิน ประธานบริษัท China 
National Pharmaceutical Group (Sinopharm) ระบุว่า ทางบริษัทซึ�งเป็นหนึ�งในหลายบริษัทของจีนที�กําลงัพฒันาวคัซีนโควิด-19 อาจสามารถผลิตวคัซีน
โควิด-19 ได้มากกว่า 1 พนัล้านโดสในปี 2021 นายเถียน เปากวั เจ้าหน้าที�ของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจีนระบุว่า ประชาชนราว 60,000 คน
ได้รับวคัซีนโควดิ-19 ของจีนระหว่างการทดลองทางการแพทย์ระยะ 3 โดยไม่มีการรายงานผลข้างเคียงที�รุนแรงจนถึงขณะนี �  นอกจากนั �น ประชาชนหลาย
แสนคนในจีนได้รับวคัซีนระยะทดลองภายใต้โครงการฉีดวคัซีนฉกุเฉินที�เปิดตวัในเดือนก.ค. 

• (-) ความได้เปรียบของหยวนอาจลดลงหากมีวัคซีนโควิด-19  ความแข็งแกร่งของเงินหยวนดเูหมือนจะไม่อาจหยุดยั �งได้ในขณะนี �  อย่างไรก็ตาม 
ท้ายที�สดุแล้วหากมีการกระจายวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้าง ความแตกต่างของผลงานระหว่างผู้ชนะในเบื �องต้น เช่น จีน และตลาดเกิดใหม่ที�มีความอ่อนแอ
มากกวา่ จะลดลง  คณะกรรมการให้คําปรึกษาด้านวคัซีนขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) จะจดัการประชมุในวนัพรุ่งนี �เพื�อ "หารือในวงกว้างเกี�ยวกบั
การพฒันา, การอนมุตัแิละ/หรือการให้ใบอนญุาตวคัซีน" ซึ�งแม้คาดวา่จะไม่มีข่าวเฉพาะเจาะจงเรื�องวคัซีนที�พร้อมใช้งาน แต่คณะกรรมการอาจมุ่งเน้นความ
สนใจเพิ�มเตมิตอ่ประเดน็ดงักล่าว 

• (-) "มอร์แกน สแตนลีย์"ชี �หากเดโมแครตคว้าชัยครั�งใหญ่ในเลือกตั �งสหรัฐอาจทําให้เฟดขึ �นดบ.เร็วขึ �น  นายจิม แครอน ผู้จดัการพอร์ทกองทนุรวม
ตราสารแห่งหนี �ของ Morgan Stanley Investment Management ระบุว่า หากพรรคเดโมแครตกวาดชยัชนะในวงกว้างทั �งตําแหน่งประธานาธิบดีและใน 2 
สภาในการเลือกตั �งสหรัฐที�กําลงัจะมาถงึ จะทําให้มีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้นเพิ�มเติม แต่อาจทําให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ �นอตัราดอกเบี �ยเร็วกว่า
ที�คาดด้วยเช่นกนั  เขากล่าววา่ การขึ �นดอกเบี �ยครั �งแรกของเฟดอาจเกิดเร็วขึ �น โดยเปลี�ยนจากราวปี 204-2025 มาเป็นปี 2023-2024 ขึ �นอยู่กบัว่า นโยบาย
อื�นๆ เช่น การเก็บภาษี จะออกมาในรูปใดในกรณีที�พรรคเดโมแครตชนะศกึเลือกตั �งแบบกวาดเรียบทั �ง 2 สภา ซึ�งเขาเตือนวา่ชยัชนะดงักล่าวอาจจะไม่ได้เป็น
สิ�งดีทั �งหมดสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐ 

• (-) การกู้ยืมของรบ.อังกฤษสูงเกินคาดดันหนี �แตะระดับสูงสุดนับแต่ปี 1960  ตวัเลขอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี �ว่า การกู้ ยืมของรัฐบาลองักฤษใน

ครึ�งแรกของปีการเงิน สงูกวา่ก่อนโควดิ-19 ระบาดกว่า 6 เท่า ซึ�งทําให้หนี �สาธารณะเพิ�มสู่ระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่ปี 1960  การกู้ ยืมของภาครัฐเฉพาะในเดือน

ก.ย.เพียงเดือนเดียวอยู่ที� 3.6101 หมื�นล้านปอนด์ (4.690 หมื�นล้านดอลลาร์) ซึ�งสูงกว่าคาดการณ์ทั �งหมดของนกัเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าตวัเลขของเดือนส.ค.

ได้รับการทบทวนปรับลดลงกว่า 5 พนัล้านปอนด์ สู่ 3.0113 หมื�นล้านปอนด์  สํานักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า การกู้ ยืมที�เพิ�มขึ �นทําให้หนี �สาธารณะ

ทั �งหมดอยู่เหนือระดบั 2 ล้านล้านปอนด์ โดยอยู่ที� 2.060 ล้านล้านปอนด์ หรือ 103.5% ของจีดีพี ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตปี่ 1960                             

ที1มา : 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.  0.4%** 0.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ย.  1.55M** 1.48M 

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

วนัพธุที� 21 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.5%** 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 

 
 

 

 

 

 


