
  

                           ถ้าราคายังสามารถทรงตัวอยู่บนโซน 1,911-1,907 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทาํให้ยังมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,931-1,934 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากว่าราคาขยับตํ*ากว่า 1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

มีแนวโน้มที*ราคาอาจอ่อนตัวลงมาถงึบริเวณ 1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

22 ตุลาคม 2563 

สรุป Anvisa ซึ
งเป็นหน่วยงานสุขภาพบราซิล ระบุว่า อาสาสมคัรคนหนึ
งในการทดลองวคัซีนโควิด-19 ที
พฒันาโดยบริษัท AstraZeneca และ มหาวิทยาลยัอ็
อกซ์ฟอร์ด เสียชีวิต แม้ว่าจะมีการเปิดเผยว่า การทดลองวคัซีนโควิด-19 จะดําเนินต่อไป แต่ความกงัวลเพิ
มขึ =นประเด็นความปลอดภยั และ ประสิทธิภาพของ
วคัซีน ขณะที
ตวัเลขผู้ติดเชื =อในสหรัฐและยุโรป ทะยานขึ =นอย่างต่อเนื
อง โดยยอดผู้ติดเชื =อโควิด-19 ทั
วโลกทะลุ 40 ล้านคน รวมทั =งความกังวลเกี
ยวกับความ
เป็นไปได้ในการออกมาตรการจํากดัการระบาดของโควดิ-19 หรือ การประกาศเคอร์ฟิวเพิ
มเติม ส่งผลให้มีแรงซื =อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพิ
มขึ =น ทั =งนี = 
เน้นการซื =อขายทํากําไรระยะสั =นจากการแกวง่ตวั โดยเข้าซื =อเมื
อราคามีการย่อตวัหากราคาไม่หลดุแนวรับบริเวณ 1,911-1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาหลุด 
อาจจะชะลอการเข้าซื =อไปโซนบริเวณแนวรับ 1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที
ราคาขยับขึ =นทดสอบแนวต้าน 1,931-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่
สามารถผ่านไปได้แนะนําขายทองคําออกมาเพื
อลดความเสี
ยง 

 

ตารางที* 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

22/10/2563 16:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,924.00 1,918.02 -5.98  -0.31% 

Spot Silver ($) 25.04 24.85 -0.19  -0.76% 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.24 0.05  0.17% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,400 50  0.18% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.73 41.89 0.16  0.38% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.98 40.16 0.18  0.45% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1861 1.1844 -0.0017  -0.14% 

ที*มา : Bisnews 

ที*มา : Bisnews 
 

 1,907  1,894  1,884 

  1,934  1,943  1,955 

 

  



 

 

• (+) โควิดระบาดหนักแถบมิดเวสต์ของสหรัฐ ยอดติดเชื Eอ-ตายรายวันพุ่งทาํสถิติ  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐ

จํานวน 6 แห่งมีสถิติผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตรายใหม่ในรายวันสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ
งทําให้รัฐเหล่านั =นต้องเริ
มมาตรการคมุเข้มครั =งใหม่กับประชาชน 

โรงเรียน และธุรกิจต่างๆ  รายงานระบวุ่า ณ วนัพธุที
 21 ต.ค. รัฐไอโอวา, มินนิโซตา, มอนทานา, แคนซสั, ฮาวาย และวิสคอนซิน มีผู้ เสียชีวิตรายใหม่

จากโรคโควิด-19 สงูเป็นประวติัการณ์ ขณะที
รัฐวิสคอนซนิ, อิลลินอยส์, เคนทกักี, โคโลราโด และโอไฮโอ รายงานการพบผู้ ติดเชื =อใหม่ในรายวนัสงูเป็น

ประวติัการณ์ด้วยเช่นกนั  นอกจากนี = จํานวนผู้ ป่วยติดเชื =อโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ของสหรัฐในวนัพธุนี = ยงัพุ่งขึ =นแตะ 40,000 รายเป็นครั =งแรก

นบัตั =งแต่เดือนส.ค.ด้วย  นายโทนี เอเวอร์ส ผู้ ว่าการรัฐวิสคอนซนิระบใุนแถลงการณ์เมื
อวนัพธุว่า "โปรดอยู่กบับ้าน เพื
อช่วยปกป้องชมุชนของเราจาก

ไวรัสโควิด-19 และหลีกเลี
ยงการเพิ
มภาระให้กบับรรดาโรงพยาบาลของเรา" 

• (+) จนีเผยจะตอบโต้หลังสหรัฐคุมเข้มสื*อจนีอีก 6 แห่ง  นายจ้าว หลี
เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในวนันี =ว่า จีนจะทําการ

ตอบโต้ที
จําเป็น กรณีที
สหรัฐกําหนดให้บริษัทสื
อของจีนมีสถานะเป็นคณะภารกิจต่างชาติ  เมื
อวานนี =นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

ประกาศว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกําหนดให้การดําเนินงานในสหรัฐของบริษัทสื
อสญัชาติจีนอีก 6 แห่งมีสถานะเทียบเท่ากบัคณะภารกิจ

ต่างชาติ ซึ
งเป็นความเคลื
อนไหวที
เขาระบวุ่า ตั =งเป้ายบัยั =งการโฆษณาชวนเชื
อของคอมมิวนิสต์ 

• (+) "โกลด์แมน"คาดโภคภณัฑ์เข้าสู่ตลาดขาขึ Eนในปี 2021 จากกังวลเงนิเฟ้อ,มาตรการกระตุ้น  วนันี =โกลด์แมน แซคส์ระบวุ่า ดอลลาร์สหรัฐที


อ่อนค่าลง, ความเสี
ยงเงินเฟ้อที
เพิ
มขึ =น และอปุสงค์ที
ขบัเคลื
อนโดยมาตรการกระตุ้นทางการคลงัและการเงินเพิ
มเติมจากธนาคารกลางรายใหญ่ต่างๆ 

จะกระตุ้นตลาดช่วงขาขึ =นสําหรับโภคภณัฑ์ในปี 2021  โกลด์แมนคาดการณ์ถงึผลตอบแทน 28% ในช่วง 12 เดือนจากดชันีโภคภณัฑ์ S&P/Goldman 

Sachs ในขณะที
ผลตอบแทนจะอยู่ที
 17.9% สําหรับโลหะมีค่า, 42.6% สําหรับพลงังาน, 5.5% สําหรับโลหะอตุสาหกรรม และผลตอบแทนติดลบ 

0.8% สําหรับเกษตรกรรม  โกลด์แมนระบวุ่า ขณะนี =ตลาดกงัวลมากขึ =นเกี
ยวกบัการกลบัมาของเงินเฟ้อ  นโยบายการคลงัและการเงินเชิงขยายใน

ประเทศตลาดที
พฒันาแล้วยงัคงผลกัดนัอตัราดอกเบี =ยให้ตํ
าลงและสร้างอปุสงค์สําหรับการประกนัความเสี
ยงเงินเฟ้อ ซึ
งหนนุอปุสงค์สําหรับโลหะมีค่า  

โกลด์แมน แซคส์คาดว่า ราคาทองจะอยู่ที
เฉลี
ย 1,836 ดอลลาร์/ออนซ์ในปี 2020 และ 2,300 ดอลลาร์/ออนซ์ในปี 2021 และคาดว่าราคาเงินจะอยู่ที


ประมาณ 22 ดอลลาร์/ออนซ์ในปี 2020 และ 30 ดอลลาร์/ออนซ์ในปีหน้า  โกลด์แมน แซคส์คงทศันะ "เป็นกลาง" ต่อสินค้าโภคภณัฑ์ในระยะใกล้ และ 

"เพิ
มการลงทนุ" ในระยะกลาง 

• (+) หน่วยข่าวกรองเผยอิหร่าน,รัสเซยีพยายามแทรกแซงการเลือกตั Eงสหรัฐ  นายจอห์น แรทคลิฟฟ์ ผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ

ระบเุมื
อวานนี =ว่า รัสเซยีและอิหร่านพยายามแทรกแซงการเลือกตั =งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2020   เขากล่าวว่า "เรายืนยนัว่า ข้อมลูการลงทะเบียนของผู้

ออกเสียงบางส่วนถกูอิหร่านและรัสเซยีเอาไป"   "เราพบว่า อิหร่านส่งอีเมลข่มขู่ผู้ออกเสียง, ยั
วยใุห้เกิดสถานการณ์ไม่สงบทางสงัคม และสร้างความ

เสียหายให้กบัประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์" 

• (-) ดัชนีความเชื*อมั*นผู้บริโภคเยอรมันอ่อนแอลงขณะยอดผู้ติดโควิด-19 พุ่ง  ผลสํารวจแสดงในวนันี =ว่า ดชันีความเชื
อมั
นผู้บริโภคเยอรมนัลดลง

ในช่วงเข้าสู่เดือนพ.ย. เนื
องจากความกงัวลเกี
ยวกบัการระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ซึ
งกระทบเศรษฐกิจเยอรมนั ทําให้ชาวเยอรมนัเต็มใจน้อยลงใน

การใช้จ่าย  สถาบนั GfK ระบวุ่า ดชันีความเชื
อมั
นผู้บริโภค ซึ
งอิงตามผลสํารวจชาวเยอรมนัราว 2,000 คน ลดลงสู่ -3.1 ในช่วงเข้าสู่เดือนพ.ย. จาก -

1.7 ในเดือนก่อนหน้าซึ
งได้รับการปรับแล้ว  ตวัเลขดงักล่าวพลาดเป้าคาดการณ์ของภาคเอกชนถงึการลดลงสู่ -2.8 

                            

ที*มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัEงก่อน 

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   -1.0M** -3.8M 

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

 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื
อมั
นผู้บริโภค ของ GfK   -3.1 -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 

 
 

 


