
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,896 1,881 1,872 

1,922 1,934 1,943 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตัวเพิ�มขึ �น 6.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนหลักจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  ท่ามกลางความคาดหวังเชิงบวกว่าสหรัฐอาจ
สามารถผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมไ่ด้ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.นี �  หลงัจากวานนี �นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกมาระบุ
ว่า  พรรคเดโมแครตและทําเนียบขาว “ใกล้จะบรรลขุ้อตกลง”  พร้อมกบัส่งสญัญาณว่า “การเจรจาจะยงัคงดําเนินต่อไป”  ขณะเดียวกนันางเพโลซี “ไมไ่ด้” โฟกสัเส้นตายที�เคยระบไุว้  อยา่งไรก็ดี  
หากต้องการจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แล้วเสร็จก่อนวนัเลือกตั �งนั �น  ต้องมีการบรรลขุ้อตกลง และมีการเขียนร่างกฏหมายภายในสัปดาห์นี �  สอดคล้องกับความเห็นของนายมาร์ค มี
โดว์ส  หวัหน้าคณะเจ้าหน้าที�ทําเนียบขาว ที�ออกมาระบเุช่นกนัว่า การเจรจาระหว่างนางแนนซี เพโลซี และนายมนชูิน  รัฐมนตรีคลังสหรัฐมี "ความก้าวหน้าที�ดี" ก่อนเสริมว่าทั �ง 2 มีกําหนดจะ
เจรจากนัอีกครั �งในวนัพธุตามเวลาสหรัฐ  ซึ�งความคืบหน้าเชิงบวกที�เกิดขึ �นนั�นทอนความต้องการดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย  พร้อมๆกับกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วย
ป้องกนัความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน  จนเป็นผลให้ราคาทองคําสามารถทรงตวัเหนือ 1,900 ดอลลาร์ได้อยา่งแข็งแกร่ง  พร้อมกบัปรับตวัขึ �นต่อในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชีย  
ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองลด -2.92 ตนั สําหรับวนันี �ยงัคงต้องจบัตาความคืบหน้าของการเจรจาเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรัฐอย่างใกล้ชิด  พร้อมกับติดตามการ
เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1914.11 1894.30 1903.54 1909.94 6.65 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1907.44 24.49 42.77 

MA 50 Days 1924.85 25.68 43.00 

MA 200 Days 1759.33 19.66 41.70 

RSI 9 Days 55.48 58.10 54.37 

RSI 14 Days 52.27 53.05 52.55 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,269.93 -2.92 

ishare 17,455.09 -92.59 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7950 -0.3169 0.4244 

10 วนั 0.9584 -0.2320 0.5773 

20 วนั 0.9346 -0.0232 0.7861 

50 วนั 0.9362 0.2953 0.8831 

100 วนั 0.9508 0.5520 0.9287 

200 วนั 0.8789 0.0361 0.8703 

 

 

21 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 ราคาเคลื�อนไหวในกรอบแคบ แม้ว่าจะทรงตัว
รักษาระดับไว้แต่หากระหว่างวันหากราคาทองคําไม่ทะลุ
แนวต้าน 1,918-1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจจะเหน็การ
อ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,896-1,881 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

 

ราคาเริ�มมีการอ่อนตัวลงเมื�อราคาดีดตัวเข้าใกล้โซนแนวต้าน 1,918-1,922 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทําให้แรงซื �อชะลอตัวลง 
อย่างไรก็ตาม หากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรับระยะสั �นอยู่ที� 1,896-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าราคา
ยงัคงมีโอกาสดีดตวัขึ �นชว่งสั �นอีกครั �ง 



 

 

• (+) "เพโลซ"ีเผยเดโมแครต-ทาํเนียบขาวใกล้บรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  นางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าว

ว่า พรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวใกล้จะบรรลขุ้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ก่อนที�ตนจะสนทนาทางโทรศพัท์กบันายสตีเวน มนชิูน รมว.คลงั

สหรัฐ ในวนันี �  อย่างไรก็ดี นางเพโลซไีม่ได้ให้ความสําคญัต่อกําหนดเส้นตายที�มีการประกาศก่อนหน้านี �เพื�อให้มีการบรรลขุ้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในวนันี � โดยนางเพโลซสี่งสญัญาณว่าการเจรจาจะยงัคงดําเนินต่อไป  นางเพโลซรีะบวุ่า การที�จะให้สภาคองเกรสออกกฎหมายว่าด้วยมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจให้เสร็จก่อนวนัเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย. สมาชิกสภาคองเกรสจะต้องมีการบรรลขุ้อตกลง และมีการเขียนร่างกฎหมาย

ภายในสปัดาห์นี �  "มนัไม่ได้หมายความว่าวนันี �คือวนัที�เราจะได้ข้อตกลง แต่เป็นวนัที�เราจะสามารถมีความเห็นร่วมกนัเกี�ยวกบัเงื�อนไขของเราเพื�อ

ไปสู่ขั �นตอนต่อไป" นางเพโลซกีล่าว 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสกุลเงนิปลอดภยัหลังแผนกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�

ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (20 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความคาดหวงัเกี�ยวกับ

ความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 

สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.41% แตะที� 93.0615  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9064 ฟรังก์ จากระดบั 0.9100 ฟรังก์ 

และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3118 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3181 ดอลลาร์แคนาดา หากเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์

ทรงตวัที�ระดบั 105.44 เยน  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1827 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1766 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลง

แตะที�ระดบั 1.2942 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2947 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7064 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7062 

ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเริ�มต้นสร้างบ้านตํ�ากว่าคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ�มต้นสร้างบ้านเพิ�มขึ �น 1.9% ใน

เดือนก.ย. สู่ระดบั 1.415 ล้านยนิูต แต่ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.457 ล้านยนิูต จากระดบั 1.388 ล้านยนิูตในเดือนส.ค.  ทั �งนี � ตวัเลข

การเริ�มต้นสร้างบ้านเพิ�มขึ �นทกุภมิูภาค ยกเว้นในเขตมิดเวสต์  ตวัเลขการเริ�มต้นสร้างบ้านสําหรับครอบครัวเดี�ยวพุ่งขึ �น 8.5% สู่ระดบั 1.108 ล้านยู

นิต 

• (-) จนีเผยสามารถผลิตวัคซนีต้านโควิดมากกว่า 600 ล้านโดสภายในสิ =นปีนี =  นายเจิ �ง จงเหว่ย เจ้าหน้าที�จากคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ

จีน (NHC) กล่าวว่า จีนมีความสามารถในการผลิตวคัซีนต้านโควิด-19 จํานวน 610 ล้านโดสภายในสิ �นปีนี �  นอกจากนี � จีนจะขยายกําลงัการผลิต

วัคซีนในปีหน้าเพื�อรองรับความต้องการทั �งภายในและภายนอกประเทศ  นายเจิ �งระบุว่า จีนมองว่าวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับ

สาธารณะ จงึกําหนดราคาตามต้นทนุ มากกว่าตามปัจจยัอปุสงค์-อปุทาน ซึ�งราคาดงักล่าวจะเป็นที�ยอมรับของสาธารณชน และกลุ่มที�มีความเสี�ยง

สงูในการติดเชื �อไวรัสโควิด-19 จะเป็นกลุ่มแรกๆที�ได้รับวคัซนีดงักล่าว 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 113.37 จุด รับความหวังสหรัฐใกล้คลอดแผนกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (20 ต.ค.) 

โดยได้แรงหนนุจากความหวงัที�ว่า พรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวใกล้จะบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื�อเยียวยา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี � ตลาดยงัได้ปัจจยับวกหลงัจากบริษัทโมเดอร์นาเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐอาจอนญุาตให้

มีการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัทเป็นกรณีฉุกเฉินในเดือนธ.ค.นี �  ดัชนีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,308.79 จุด เพิ�มขึ �น 

113.37 จดุ หรือ +0.40% ขณะที�ดัชนี S&P500 ปิดที� 3,443.12 จุด เพิ�มขึ �น 16.20 จุด หรือ +0.47% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,516.49 จุด 

เพิ�มขึ �น 37.61 จดุ หรือ +0.33% 
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   0.4% 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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 16 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


