
 

 

 

 

   

1,907  1,894  1,884 

 1,934  1,943  1,955 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตัวลงทดสอบ 1,910 ดอลลารต์่อออนซ ์ลดช่วงบวกจาก High วานนี#ที$ทาํไวบ้ริเวณ 1,931 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที$นักลงทุนในตลาดไม่
มั$นใจวา่รฐับาลสหรฐัจะเจรจาบรรลขุอ้ตกลงแผนเยียวยาเศรษฐกิจสหรฐัรอบใหม่ไดท้นัก่อนการเลือกตั#งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที$ 3 พ.ย.นี #ไดห้รอืไม่ # ซึ$งขณะนี#เหลือเวลา
เพียงไม่ถึง 2 สปัดาหก์่อนการเลือกตั#ง  โดยทางดา้น "โกลดแ์มน แซคส"์ ระบุว่า แทบไม่มีโอกาสที$สภาคองเกรสสหรฐัจะผ่านมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจก่อนการเลือกตั#ง 
สง่ผลให ้Dollar Index ฟื#นขึ #นจาก Low รอบ 7 สปัดาหบ์รเิวณ 92.474  จดุซึ$งรว่งไปทดสอบเมื$อวานนี#  ขึ #นมายืนแถว 92.785 จดุในช่วงเชา้วนันี # กระตุน้แรงขายทาํกาํไรใน
ตลาดทองคาํ  อยา่งไรก็ดี "มนชิูน-เปโลซี$" เตรยีมเจรจาแผนกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่อีกครั#งวนันี # ซึ$งยงัคงตอ้งติดตามต่อ เพราะปัจจยันี #ส่งผลค่อนขา้งมากตอ่ราคาทองคาํ 
ซึ$งหากยงัไม่มีความชดัเจนมากนัก ราคาอาจแกว่งสลบัขึ #นลงในกรอบ  นอกจากนี# นักลงทนุเพิ$มความระวงัในการเขา้ลงทุน  เนื$องจากพรุง่นี #เชา้ ช่วง 8.00 - 9.30 น.ตาม
เวลาประเทศไทย จะมีการดีเบตรอบสดุทา้ย ระหวา่ง "ปธน.ทรมัป์สหรฐั" และ "โจ ไบเดน" คูแ่ข่งจากพรรคเดโมแครตในการชิงตาํแหน่งปธน.สหรฐั อาจส่ #งผลใหร้าคาทองคาํ
แกว่งตวัผันผวนในกรอบ เพื$อรอดผูลการดีเบตอีกครั#ง ว่าจะมีวาทกรรมใดๆที$ส่งผลต่อตลาดหรือไม่ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยังไม่สามารถยืน
เหนือ 1,934 ดอลลารต์่อออนซไ์ด(้ระดบัสงูสุดของเดือนตลุาคม)  ส่งผลใหแ้รงซื #อยงัคงถกูจาํกัด สาํหรบัวนันี #ประเมินแนวตา้นระยะสั#นในโซน 1,931-1,934 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ขณะที$แนวรบันั#นยงัประเมินในโซนคือ 1,911-1,907 ดอลลารต์่อออนซ ์และแนวรบัถัดไปที$ 1,894 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํเก็งกาํไรจากการแกว่งตวัของราคา ซื #อ
เลน่สั#นหากราคาอ่อนตวัลงใกลบ้รเิวณ 1,907-1,894 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,894 ดอลลารต์่อออนซ)์ และแบง่ทองคาํขายทาํกาํไรเพื$อลดความเสี$ยง หาก
ราคาไมผ่่าน 1,931-1,934 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   การ เข ้าซ ื�อ เก็งก ําไร ร ะยะสั�น ร อ แ น วรับ โซ น 

1,907-1,894 ดอลลารต์่อออนซ  ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,894 

ดอลลารต์่อออนซ)์ และขายลดพอรต์การลงท ุนหากขยับข ึ�น

ไม่ผ่าน 1,931-1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์

22 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

22/10/2563  12.02  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,924.00 1,913.72 -10.28  -0.53% 

Spot Silver ($) 25.04 24.77 -0.28  -1.11% 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.28 0.09  0.30% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,350 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.73 41.52 -0.21  -0.50% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.98 39.71 -0.27  -0.68% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1861 1.1842 -0.0019  -0.16% 

ที6มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "มนูช ิน-เปโลซ ี6" เตร ียมเจรจาแผนกระตุ้นศก.รอบใหม่วันนี�  สาํนักข่าว CNBC รายงานว่า นายสตีเว่น มนูชิน รฐัมนตรีกระทรวงการคลัง
สหรฐัฯ และนางแนนซี$ เปโลซี$ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ เตรียมเปิดเจรจามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ในวนัพฤหสับดีนี#(22 ต.ค.ตาม
เวลาทอ้งถิ$น) เพื$อใหม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่สามารถอนมุตัใิชไ้ดก่้อนการเลือกตั#งประธานาธิบดีสหรฐัฯที$จะมีขึ #นในวนัที$ 3 พ.ย.นี# นายดรูว 
แฮมมิล โฆษกของนางเปโลซี$ กล่าวว่า ทั#งสองฝ่ายไดเ้จรจาทางโทรศพัทเ์ป็นเวลา 48 นาที เมื$อคืนที$ผ่านมา ซึ$งการเจรจามีความคืบหนา้อย่างมาก แต่
ยงัคงถูกจาํกดัดว้ยขอ้แตกต่างในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นในดา้นสุขภาพ ซึ$งมีแนวโนม้ว่าทั#งสองฝ่ายมีโอกาสที$จะบรรลุขอ้ตกลงทั#งหมดใน
เร็วๆนี#  การเจรจาของนายมนูชิน และ นางเปโลซี$ ครั#งนี #เกิดขึ #นหลังจากที$ความพยายามของวุฒิสมาชิกสหรฐัฯในการผ่านร่างกฎหมายมาตรการ
เยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 วงเงิน 5 แสนลา้นดอลลาร ์ประสบความลม้เหลว หลงัคะแนนเสียงเพื$อผ่านมาตรการดงักล่าวไม่ถึง 60 
เสียง ซึ$งก่อนหนา้นี#นาย มิตช ์แม็คคอนเนลล ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุิสภาสหรฐัฯ ยืนยันว่าเขาไม่เห็นดว้ยกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 2.2 
ลา้นลา้นดอลลาร ์เนื$องจากเป็นวงเงินที$สงูเกินไป 

 (+) "สแตนดารด์ ชาร เ์ตอรด์"เตือนดอลลารย์ังเปราะบางต่อการอ่อนค่าอย่างหนัก นกัวิเคราะหข์องธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์เตือนว่า 
ดอลลารเ์ปราะบางต่อ "การอ่อนค่าอย่างมาก" ขณะที$ดูเหมือนว่าปัจจัยพื#นฐาน "บ่งชี #ถึงช่วงขาลง"  "คุณมียอดขาดดุลการคา้และยอดขาดดุล
งบประมาณที$ย ํ$าแย่ลงในสหรฐั โดยดลุการคา้ยํ$าแย่ที$สดุในรอบ 15 ปี" นายอีรคิ โรเบิรต์เซน หวัหนา้ฝ่ายวิจยัของธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์กล่าว
เมื$อวานนี# วนัเลือกตั#งจะมีขึ #นในอีกไม่ถึง 2 สัปดาห ์และนายโรเบิรต์เซนกล่าวว่า ผลการเลือกตั#งจะตดัสิน "แนวทางสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย" นักวิเคราะห์
กล่าวว่า ชัยชนะของนายโจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดี จะหมายความว่า การอ่อนค่าใดๆของดอลลารมี์แนวโน้ม "ชัดเจนอย่างมาก" ถา้ปธน.
โดนัลด ์ทรมัป์ไดร้บัเลือกอีกครั#ง นายโรเบิรต์เซนกล่าวว่า จะ "ยุ่งยากมากขึ #นเล็กนอ้ยในระยะสั#น" ณ เชา้วนันี#ตามเวลาสิงคโปร ์ดชันีดอลลารอ์ยู่ที$ 
92.743 ปรบัลงกวา่ 3% ในปีนี#  นายโรเบริต์เซนกล่าววา่ เขาคาดถงึ "แนวโนม้การอ่อนคา่ของดอลลาร"์ ในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ 

 (+)   อ ียู-อ ังกฤษตกลงเร ิ6มเจรจาการค้าหลังเบร ็กซ ิทอ ีกคร ั�งวันนี�หลังระงับนานนับสัปดาห ์ องักฤษจะเริ$มเจรจากบัสหภาพยุโรป (EU) อีกครั#ง
ในวนันี# ซึ$งเป็นการผลกัดนัครั#งใหม่จากทั#ง 2 ฝ่ายเพื$อปกป้องการคา้มลูค่าหลายพนัลา้นดอลลารต์ั#งแต่ตน้ปีหนา้ นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สนัของ
องักฤษถอนตวัจากการเจรจาเมื$อปลายสปัดาหที์$ผ่านมา หลงัจากที$เจา้หนา้ที$องักฤษวิจารณบ์ทสรุปจากการประชุมสุดยอด EU ซึ$งพวกเขาระบวุา่บง่ชี #
วา่ ฝ่ายองักฤษเทา่นั#นที$ควรประนีประนอมเพื$อพยายามรกัษาขอ้ตกลงการคา้ฉบบัใหม่ 

 (+) "JPMorgan"ช ี�เศรษฐกิจสหรัฐอาจฟื� นตัวช้าลงหลังแรงอัดฉ ีดจากแผนกระตุ้นการคลังหมดไป  นายเดวิด เคลลี จาก JPMorgan Asset 
Management กล่าวต่อสถานีโทรทศัน ์CNBC ว่า อาจดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรฐัฟื#นตวัขึ #นอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 แต่
นั$นเป็นการฟื#นตวั "จากการอดัฉีดจากภายนอก" "ดเูหมือนวา่เศรษฐกิจมีการฟื#นตวั แตน่ั$นเป็นการฟื#นตวัที$มีการอดัฉีดจากภายนอก และเมื$อการอดัฉีด
จากแผนกระตุน้การคลงัหมดไป เศรษฐกิจจะขยายตวัชา้ลง เศรษฐกิจจะขยายตวัในไตรมาส 4 ชา้กวา่ในไตรมาส 3 อย่างมาก" นายเคลลีกล่าวในวนันี#   
ขณะที$งานครึ$งหนึ$งที$สญูเสียไปในสหรฐัไดฟื้#นตวัขึ #นอีกครั#ง แต่เขากล่าววา่ "นั$นจะยงัเป็นไปอย่างเชื$องชา้" จนกว่าอตุสาหกรรมตา่งๆที$ปิดลงจากโควดิ-
19 จะสามารถเปิดดาํเนินการอีกครั#ง 

 (-)  "โกลดแ์มน"ช ี�มาตรการกระตุ้นสหรัฐอาจไม่ผ่านสภาคองเกรสก่อนเลือกตั�ง  โกลดแ์มน แซคสร์ะบุวา่ แทบไม่มีโอกาสที$สภาคองเกรสสหรฐั
จะผ่านมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจก่อนการเลือกตั#งวนัที$ 3 พ.ย. ท่ามกลางภาวะติดขดัอย่างต่อเนื$องเกี$ยวกบัประเด็นสาํคญัที$สดุ  ในขณะที$เหลือเวลา
ไม่ถึง 2 สปัดาหก่์อนวนัเลือกตั#ง หวัหนา้ผูเ้จรจาของแต่ละฝ่ายยงัคงเผชิญทางตนัในประเด็นสาํคญัต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือระดบัรฐัและการปกป้อง
หนี#สินภาคธุรกิจ  แมก้ารเจรจาที$นาํโดยนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัและนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัอาจดาํเนินไปถึง
วนัเลือกตั#ง แตโ่กลดแ์มน แซคสชี์#วา่ ความเป็นไปไดใ้นการทาํขอ้ตกลงกาํลงัลดนอ้ยลง 

 
 
 

  ที6มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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.  0.5%** 0.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ#ามนัรายสปัดาห ์  -1.0M** -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


