
  

                          ราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,922-1,926 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ ทําให้อาจเห็นการย่อตัวลงไปอีกครัง้ โดยประเมิน

แนวรับไว้ที่ 1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ 

จะเห็นการดีดตัวกลับของราคา แต่หากสามารถผ่านโซนดังกล่าวได้จะเห็น

ราคาปรับตัวขึน้ต่อทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,931-1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

23 ตุลาคม 2563 
 

สรุป การดีเบตรอบสดุท้าย ระหวา่งประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์จากพรรครีพบัลิกนั และนายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตได้ปิดฉากลง แม้ว่าจะ

มีการแสดงวิสัยทัศน์เก่ียวกับ การแก้ปัญหาโควิด-19, ภาวะการเป็นผู้ นําสหรัฐ, ความขัดแย้งด้านเชือ้ชาติในสหรัฐ, การแก้ไขปัญหาโลกร้อน รวมทัง้

ประเด็นด้านความมัน่คงแห่งชาติ แต่การโต้วาทีครัง้นีไ้ม่ได้ ส่งผลต่อการตดัสินใจต่อผู้ออกเสียงหลายล้านคนท่ียงัไม่ได้ตดัสินใจมากนัก โพลล์หลายแห่ง

พากันสํารวจความเห็นผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้โดยผลสํารวจเบือ้งต้นยงัคงบ่งชีเ้หมือนเดิมว่า นายไบเดน มีคะแนนนําเช่นเดิม ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ราคา

ทองคําเคล่ือนไหวในกรอบ ขณะท่ีนกัลงทนุรอดคูวามชดัเจนในการเลือกตัง้เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคําในระยะถดัไป ดงันัน้ แนะนําว่าการเข้าซือ้

จึงต้องเน้นเก็งกําไรระยะสัน้ โดยรอราคาย่อตวัลงเพ่ือสะสมกําลงัมาบริเวณแนวรับ 1,894 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึง่จะเป็นจุดท่ีเข้าซือ้เก็งกําไร โดยคาดว่า

ราคาอาจจะเคล่ือนไหวในกรอบ เม่ือราคาดีดตวัขึน้ แนะนํานักลงทนุหาจงัหวะขายทํากําไรเม่ือราคาขึน้มาทดสอบแนวต้านท่ี 1,922-1,926 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ หากผา่นได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

23/10/2563 16:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,903.70 1,909.60 5.90  0.31% 

Spot Silver ($) 24.71 24.76 0.05  0.20% 

เงนิบาท (฿/$) 31.28 31.26 -0.03  -0.08% 

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

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.42 42.09 -0.33  -0.78% 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.98 40.13 0.15  0.38% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1819 1.1839 0.0020  0.17% 
ที่มา : Bisnews 

ที่มา : Bisnews 
 

 1,894  1,881  1,872 

  1,926  1,934  1,943 

 

 

  



 

 

• (+) ไบเดนจวกทรัมป์เป็นมิตรกับอันธพาล เพิ่มศักยภาพนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ โจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโม

แครตวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ในการดีเบตรอบสดุท้ายในวนันีเ้ก่ียวกบัการประชมุสดุยอดทางการทตูท่ีทรัมป์จดัขึน้ร่วมกบันายคิม 

จอง อนึ ผู้ นําเกาหลีเหนือว่า การประชมุดงักลา่วได้เปิดทางให้เกาหลีเหนือเพ่ิมขีดความสามารถด้านขีปนาวธุ  "ทรัมป์สร้างความชอบธรรมให้เกาหลี

เหนือ และพวกเขามีขีปนาวุธท่ีมีศักยภาพมากขึน้ท่ีสามารถยิงมาถึงดินแดนสหรัฐ" ไบเดนกล่าวในระหว่างการดีเบตรอบสดุท้ายก่อนการเลือกตัง้

ประธานาธิบดีวนัท่ี 3 พ.ย.นี ้ ไบเดนยงัได้โจมตีการยืนยนัของทรัมป์ท่ีว่า เขาสามารถหลีกเล่ียงสงครามผ่านการประชมุสดุยอดกับนายคิม จอง อึน 

ผู้ นําเกาหลีเหนือ โดยไบเดนประณามทรัมป์วา่ผกูมิตรกบัผู้ นํา "อนัธพาล" ของเกาหลีเหนือ และเปรียบนโยบายการทตูของทรัมป์เหมือนกบัการทํางาน

ร่วมกบัฮิตเลอร์ 

• (+) เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 34.50 จุด จากแรงขายทาํกาํไร  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสติตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุขายทํากําไรหุ้น

กลุม่ท่ีเก่ียวกบัผู้บริโภคและกลุ่มเฮลธ์แคร์ เน่ืองจากวิตกว่า หุ้นกลุม่ดงักลา่วมีมลูค่าสงูเกินไปแล้ว  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต

ปิดท่ี 3,278.00 จดุ ลดลง 34.50 จดุ หรือ -1.04% 

•  (+) ส.ว.เดโมแครตในคณะ กก.วเิทศสัมพันธ์ เผยรายงานตาํหนินโยบายต่างประเทศทรัมป์  ท่ีรัฐสภาสหรัฐฯ เม่ือวนัพธุ วฒิุสมาชิกบ๊อบ เมน

เนนเดส จากพรรคเดโมแครต ในฐานะสมาชิกอาวโุสในคณะกรรมาธิการวิเทศสมัพนัธ์ของวฒิุสภา เผยแพร่รายงานเก่ียวกบัผลเสียหายจากนโยบาย

ตา่งประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ และระบวุา่ นโยบายตา่งประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ชดุปัจจบุนั สวนทางกบัธรรมเนียมปฏิบตัิของผู้ นําสหรัฐฯ คน

ก่อน ๆ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ สหรัฐฯ สามารถเป็นตวัแบบของเสรีภาพและประชาธิปไตย  ในการเปิดเผยรายงานซึง่จดัเตรียมโดยคณะเจ้าหน้าท่ีของพรรค

เดโมแครตในคณะกรรมาธิการชดุนีท่ี้ใช้ช่ือวา่ The Costs of Trump’s Foreign Policy วฒิุสมาชิกบ๊อบ เมนเนนเดส กลา่ววา่ ทัง้การกระทําและคําพดู

ของประธานาธิบดีทรัมป์ สง่ผลในทางลบสําหรับประชาชนอเมริกนัตอ่ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทัว่โลก  รายงานชิน้นีย้งัเรียกร้องให้สหรัฐฯ กลบัไปสร้าง

ความสมัพนัธ์แบบพหภุาคีกบันานาประเทศ และเสนอแนะให้รัฐบาลสหรัฐฯ แจ้งให้ผู้ นําเผด็จการทัว่โลกทราบว่า ผู้ นําเหลา่นีจ้ะต้องรับผิดชอบในเร่ือง

การละเมิดสทิธิมนษุยชนและการกดข่ีประชาชนของตนด้วย 

• (-) นิกเกอิปิดบวก 42.32 จุด ดีเบตทรัมป์-ไบเดนไม่มูฟตลาด  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยในวนันี ้ขณะท่ีการดีเบตรอบสดุท้าย

ระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์และนายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตก่อนการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในวนัท่ี 3 พ.ย.นี ้แทบไม่ได้

สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ  สํานกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดท่ี 23,516.59 จดุ เพ่ิมขึน้ 42.32 จดุ หรือ +0.18% 

• (-) Moderna ได้ผู้ร่วมทดลองวัคซีนโควิดครบ 3 หม่ืน ลุ้น FDA อนุมัติเดือนหน้า  สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า โมเดอร์นา (Moderna) บริษัท

เภสชักรรมสญัชาติอเมริกนั ซึง่เป็นบริษัทแรกท่ีเร่ิมการทดลองทางคลินิกสําหรับวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในสหรัฐ ได้เสร็จสิน้การรับสมคัรผู้ เข้าร่วม

การทดลองขัน้สดุท้ายรวม 30,000 คนเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผา่นมา (22 ต.ค.)  โมเดอร์นาซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชเูซตส์ระบวุ่า ได้ดําเนินการ

ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมการทดลองทัง้สิน้ 30,000 คนอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับการทดลองระยะท่ี 3 ซึง่จะมีการฉีดวคัซีนจํานวน 2 เข็ม  โมเดอร์นา

ระบวุา่ ผู้ เข้าร่วมทดลองทัง้ 30,000 คนได้รับการฉีดวคัซีนเข็มแรกแล้ว และขณะนีมี้ผู้ ท่ีได้รับการฉีดวคัซีนเข็มท่ีสองแล้ว 25,654 คน 

• (+/-) ทรัมป์ยันโควิดจะหายไป ขณะไบเดนเตือนวิกฤตจะรุนแรงขึน้  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโม

แครตได้เสนอวิสยัทศัน์ท่ีสวนทางกนัอย่างมากในการดีเบตรอบสดุท้ายเก่ียวกบัวิธีการรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทรัมป์ประกาศว่า

ไวรัสจะหมดไป ขณะท่ีไบเดนเตือนว่า สหรัฐกําลงัจะเข้าสู่ "ฤดหูนาวท่ีมืดมิด"  ไบเดนประกาศว่า "ใครก็ตามท่ีต้องรับผิดชอบกบัการเสียชีวิตของผู้คน

จํานวนมากนัน้ ไมค่วรจะยงัคงดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา"  ทรัมป์ได้ปกปอ้งการจดัการของเขากบัวิกฤตสขุภาพครัง้ร้ายแรงท่ีสดุใน

รอบศตวรรษ โดยไม่สนใจคําเตือนของไบเดนท่ีว่าสหรัฐมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้ายหนกัขึน้เน่ืองจากการติดเชือ้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว 

และทรัมป์ได้ให้สญัญาวา่ ชาวอเมริกนัจะได้ฉีดวคัซีนต้านโรคโควิดภายในไมก่ี่สปัดาห์นี ้ "ไวรัสจะหายไป เราไมส่ามารถปิดประเทศนีไ้ด้ น่ีเป็นประเทศ

ท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่" ทรัมป์กลา่ว  ด้านไบเดนยืนยนัว่า คณะบริหารของเขาจะดําเนินการรับมือกบัโรคระบาดตามคําแนะนําของนกัวิทยาศาสตร์ 

และระบวุา่แนวทางท่ีมีแตค่วามขดัแย้งของทรัมป์นัน้ ขดัขวางประเทศในการรับมือกบัไวรัส                          

ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 
  

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 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 กลา่วสนุทรพจน์   
- - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   
85** 83 

วนัองัคารที่ 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 ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ย.   
1.42M** 1.42M 

วนัพธุท่ี 21 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   
0.5%** 0.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-1.0M** -3.8M 

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

 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ของ GfK   
-3.1** -1.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
787K** 898K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board   
0.7%** 1.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.   
6.54M** 6.00M 

วนัศกุร์ที่ 23 ต.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   
58.0** 56.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
48.9** 50.6 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

54.4** 53.7 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   

46.2** 48.0 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.3** 54.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   
52.3** 56.1 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   

53.5 53.2 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   

54.7 54.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 16 ตลุาคม ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


