
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,907 1,894 1,884 

1,934 1,943 1,955 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 13.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากความหวังที�ว่าสหรัฐจะสามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ได้ก่อนการ
เลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.นี �  ท่ามกลางความเห็นเชิงบวกของเจ้าหน้าที�ระดบัสงูของสหรัฐ  อาทิ  นายแลร์รี� คดุโลว์ หวัหน้าที�ปรึกษาฝ่ายศก.ประจําทําเนียบขาวที�ออกมาระบุว่า  การ
เจรจายังคงมีแนวโน้มที�ดีและกําลังมุ่งไปยงัทิศทางที�ถูกต้อง  ขณะที�นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ  กล่าวว่า เธอมีทัศนะบวกเกี�ยวกับโอกาสในการมีข้อตกลง  ส่วน
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า เขาเต็มใจที�จะยอมรับร่างกฎหมายความช่วยเหลือครั �งใหญ่ แม้ว่ามีกระแสคดัค้านภายในพรรครีพบัลิกนัก็ตาม  มมุมองเชิงบวกดงักล่าวกดดนัดชันีดอลลาร์ในฐานะ
สกลุเงินปลอดภยัให้อ่อนค่าลงแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 7 สปัดาห์  พร้อมกบักระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วยป้องกนัความเสี�ยงของเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน  ส่งผลให้ราคา
ทองคําทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,931.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา  เนื�องจากนักลงทุน และนักเศรษฐศาสตร์บางส่วน อาทิ Goldman 
Sachs และมองว่าสภาคองเกรสสหรัฐจะไมส่ามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.  จึงกระตุ้นแรงขายทํากําไรทองคําออกมา  ด้านกองทนุ SPDR 
ถือครองทองลด -0.58 ตนัสู่ระดบั 1,269.35 ตนั  สําหรับวนันี �ยงัคงต้องเกาะติดความคืบหน้าของการเจรจาเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐเช่นเดิม  พร้อมกับติดตามการ
เปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก CB และยอดขายบ้านมือสอง 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1931.42 1907.64 1907.65 1923.29 13.35 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1910.40 24.59 42.62 

MA 50 Days 1924.28 25.63 42.95 

MA 200 Days 1761.16 19.70 41.59 

RSI 9 Days 54.37 54.90 43.03 

RSI 14 Days 51.92 51.42 45.67 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,269.35 -0.58 

ishare 17,455.09 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9143 0.3077 0.7713 

10 วนั 0.9562 -0.2268 0.7181 

20 วนั 0.9286 0.0392 0.8084 

50 วนั 0.9350 0.3008 0.8739 

100 วนั 0.9502 0.5369 0.9261 

200 วนั 0.8819 0.0529 0.8735 

 

 

22 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 ให้ขายลดพอร์ตการลงทุนหากขยับขึ �นไม่

ผ่าน 1,931-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การเข้าซื �อเก็งกําไร

ระยะสั�นรอแนวรับโซน 1,907-1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 

 

 

หากราคาทองคํายงัไมส่ามารถยืนเหนือ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้(ระดบัสงูสดุของเดือนตลุาคม)  ส่งผลให้แรงซื �อยงัคงถกู
จํากัด สําหรับวนันี �ประเมินแนวต้านระยะสั �นในโซน 1,931-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที�แนวรับนั �นยงัประเมินในโซนคือ 
1,911-1,907 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และแนวรับถดัไปที� 1,894 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า ขณะตลาดหวังสหรัฐบรรลุข้อตกลงกระตุ้นศก.รอบใหม่  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (21 ต.ค.) ขณะที�นกัลงทนุขายดอลลาร์ซึ�งเป็นสกลุเงินปลอดภยั เนื�องจากยงัคงมีมมุมองเชิงบวกเกี�ยวกบัการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ แม้ว่าทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกนัได้ก็ตาม  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดั
ความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.49% สู่ระดบั 92.6082  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน 
ที�ระดบั 104.53 เยน จากระดบั 105.44 เยน, และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9046 ฟรังก์ จากระดบั 0.9064 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเมื�อเทียบกบั
ดอลลาร์แคนาดา ที�ระดับ 1.3130 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3118 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดับ 1.1860 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1827 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3157 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2942 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าสู่
ระดบั 0.7126 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7064 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) แบงก์ชาติอังกฤษขวางใช้นโยบายดอกเบี �ยติดลบ  นายเดฟ แรมสเดน รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า การปรับลดอัตรา
ดอกเบี �ยตํ�ากวา่ระดบั 0% จะส่งผลกระทบตอ่ความสามารถของธนาคารองักฤษในการปล่อยกู้  และขณะนี �ไม่ใช่เครื�องมือที�เหมาะสมสําหรับ BoE ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ  "อาจมีบางเวลาที�เหมาะสมสําหรับการใช้นโยบายอตัราดอกเบี �ยตดิลบ แตย่งัไม่ใช่ในขณะนี �" นายแรมสเดนกล่าว  นายแรมสเดนระบุว่า 
การซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ถือเป็นแนวทางที�ดีกวา่ในการกระตุ้นอปุสงค์ 

• (+) "คุดโลว์" เชื>อมั>นเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคืบหน้า  นายแลร์รี�  คดุโลว์ หวัหน้าที�ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจําทําเนียบขาว กล่าวว่า เขามี
ความเชื�อมั�นวา่การเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตจะมีความคืบหน้า  "ผมคิดว่าการเจรจายงัคงมีแนวโน้มที�ดี 
โดยกําลงัมุ่งไปยงัทศิทางที�ถกูต้อง ถงึแม้ผมให้สญัญาอะไรไม่ได้ แตส่ิ�งที�ได้พบเหน็ก็กําลงัดีขึ �นเรื�อยๆ" นายคดุโลว์กล่าว 

• (+) ทําเนียบขาวเชื>อมั> นบรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนสุดสัปดาห์นี �  นายมาร์ค มีโดว์ส หวัหน้าคณะทํางานของทําเนียบขาวเปิดเผยว่า 
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์และพรรคเดโมแครตมีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อเยียวยา
ชาวสหรัฐและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  อย่างไรก็ดี นายมีโดว์สกล่าววา่ ทั �งสองฝ่ายยงัคงต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ปัญหาบางประเดน็เพื�อให้มีการบรรลุข้อตกลงก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.  นอกจากนี � นายมีโดว์สแสดงความเชื�อมั�นว่าการเจรจาของ
ทั �งสองฝ่ายจะมีความคืบหน้าในวนันี �และพรุ่งนี � โดยจะมีข้อตกลงก่อนสดุสปัดาห์นี � 

• (-) "โกลด์แมน แซคส์" คาดคองเกรสอนุมัติมาตรการกระตุ้นศก.ไม่ทันเลือกตั �งปธน.  โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะไม่
สามารถออกกฎหมายว่าด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวนัที� 3 พ.ย.  ทั �งนี � ในขณะที�เหลือเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์
ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดี นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายสตีเวน มนชิูน รมว.คลงัสหรัฐ ยงัคงมีความขดัแย้งกนัเกี�ยวกบั
ประเด็นที�สําคญั ซึ�งได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือต่อมลรัฐต่างๆที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั �งการแก้ไขปัญหาหนี �สินของ
ภาคธุรกิจ  "หลายประเด็นสําคญัยงัคงไม่ได้รับการแก้ไข ทําให้การบรรลุข้อตกลงไม่น่าจะเป็นไปได้" นายอเล็ก ฟิลลิปส์ นกัเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน 
แซคส์ ระบุในรายงาน  "ในขณะนี �ทั �งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นที�แตกต่างกันอย่างมาก และเวลาก็เหลือน้อยลง ทําให้คุณเพโลซีและคุณมนูชินคงไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลงก่อนการเลือกตั �ง และตอ่ให้ทั �งสองคนบรรลขุ้อตกลง ก็แทบเป็นไปไม่ได้ที�สภาคองเกรสจะอนมุตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก่อน
การเลือกตั �ง" รายงานระบ ุ

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 97.97 จุด นลท.ผิดหวังสหรัฐยังไม่บรรลุข้อตกลงกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (21 ต.ค.) 
เนื�องจากนกัลงทนุผิดหวงัที�ทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยงัไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกนัได้ในการผลกัดนัมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ 
และคาดการณ์กนัว่า ตลาดอาจจะต้องรอมาตรการดงักล่าวไปจนกว่าจะถึงหลงัการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย.  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที� 28,210.82 จุด ลดลง 97.97 จุด หรือ -0.35%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,435.56 จุด ลดลง 7.56 จุด หรือ -0.22% และดชันี Nasdaq ปิดที� 
11,484.69 จดุ ลดลง 31.80 จดุ หรือ -0.28% 

 

                         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.  0.5%** 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   -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 

 
 

 

 

 

 


