
 

 

 

 

   

1,881  1,872  1,862 

 1,914  1,926  1,934 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้วนันี �ปรบัตวัสงูขึ �น ราคาทองคาํยงัสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ด ้แมว้า่ตลาดหุน้เอเชียเชา้นี �รว่งตามตลาดหุน้สหรฐัเมื'อคืนที'ผ่านมา สะทอ้นว่า
นักลงทนุบางส่วนยงัคงเลือกที'จะถือครองทองคาํเอาไวเ้พื'อป้องกันความเสี'ยงจากการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัที'กาํลงัจะมาถึง  ขณะที''ล่าสดุ สมาชิกวฒิุสภาสหรฐัฯ 
โหวตรบัรอง เอมี โคนีย ์บารเ์รตต ์แคนดิเดตวยั 48 ปีที'ไดร้บัการเสนอชื'อโดยปธน.ทรมัป์ ใหด้าํรงตาํแหน่งหนึ'งในผูพิ้พากษาศาลสงูสดุคนใหม่ แทนที' รูธ เบเดอร ์กินสเ์บิรก์ 
ผูพิ้พากษาฝ่ายเสรีนิยมที'เสียชีวิตลงเมื'อชว่งเดือนกนัยายนที'ผ่านมา  มติดงักลา่วถือเป็นชยัชนะครั�งสาํคญัของทรมัป์และพรรครพีบัลิกนั สง่ผลใหส้ดัสว่นจาํนวนผูพิ้พากษา
หวัอนรุกัษนิยมต่อผูพิ้พากษาหวัเสรนิียมในศาลสงูสดุอยูท่ี' 6 ตอ่ 3 คน ความสาํเรจ็ในการแตง่ตั�งบารเ์รตตใ์นครั�งนี �มีสว่นสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการเมืองสหรฐันบัจาก
นี�  เพราะผูพิ้พากษาศาลสงูสดุจะดาํรงตาํแหน่งตลอดชีวิต ซึ'งคาดวา่บารเ์รตตจ์ะมีส่วนสาํคญัมากในการพิจารณาลม้เลิกกฎหมายโอบามาแคร ์(Affordable Care Act) ซึ'ง
มีกาํหนดตดัสินในช่วงหลงัการเลือกตั�ง  รวมถึงการพิจารณาผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในครั�งนี � หากมีการประกาศผลล่าชา้ เนื'องจากมีแนวโนม้ที'จะนับคะแนน
และตดัสินคะแนนใหม่ในหลายๆรฐั ซึ'งนับว่าทรมัป์และพรรครีพบัลิกันมีความไดเ้ปรียบเพิ'มสงูขึ �น  แมพ้รรคเดโมแครตและพลเมืองอเมรกิันจาํนวนไม่นอ้ยวิจารณว์่าการ
รบัรองผูพิ้พากษาศาลสูงสุดคนใหม่ในช่วงก่อนการเลือกตั�งเพียง 1 สัปดาหอ์าจไม่ใช่ช่วงเวลาที'เหมาะสมก็ตาม   ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํยังไม่
สามารถยืนเหนือ 1,910-1,914 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ส่งผลใหแ้รงซื �อยงัคงถกูจาํกัด สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นระยะสั�นในโซน 1,910-1,914 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่าน
ไปไดแ้นวตา้นถดัไปจะอยูใ่นบรเิวณ 1,926-1,934 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขณะที'แนวรบันั�นยงัประเมินในโซน 1,890-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แนะนาํกลยุืทธก์ารลงทนุโดย หาก
ราคายังไม่สามารถผ่าน 1,910-1,914 ดอลลารต์่อออนซไ์ปไดแ้นะนาํขาย  แต่หากผ่าน 1,914 ดอลลารต์่อออนซใ์หร้อขายแนวตา้นโซนถัดไป 1,926-1,934 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์และเขา้ซื �อคืนหากราคาทองคาํยืนเหนือแนวรบับรเิวณ 1,890-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                     ยังมีลุ้นท ี�ร าคาอาจไปทดสอบแนวต้านโซนท ี� 

1,910-1,914 ดอลลารต์่อออนซ  ์แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิด

แรงขายทาํกาํไรระยะสั1นออกมา เมื�อราคาทองคาํอ ่อนตัวลงจะ

มีแนวร ับบร ิเวณ 1,890-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์

27 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

27/10/2563  11.26  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,901.70 1,907.25 5.55  0.29% 

Spot Silver ($) 24.28 24.46 0.18  0.75% 

เงนิบาท (฿/$) 31.23 31.25 0.02  0.05% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,250 100  0.36% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.46 40.68 0.22  0.54% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.60 38.74 0.14  0.36% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1809 1.1824 0.0015  0.12% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ปธ.เฟดคลีฟแลนดค์าดอาจต้องใช้เวลา 2 ปีเพ ื�อให ้เศรษฐกิจหวนคืนสู่ระดับก่อนโควิด-19 เมื'อวานนี�นางลอเร็ตตา เมสเตอร ์ประธาน

ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาคลีฟแลนดร์ะบุวา่ อาจตอ้งใชเ้วลา 1 หรือ 2 ปีเพื'อใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัหวนคืนสู่ระดบัก่อนการระบาดของโควดิ-19 นาง

เมสเตอรก์ล่าวว่า เธอคาดว่าเศรษฐกิจจะปรบัตวัลง 6% ในปี 2020 และอตัราการวา่งงานจะยงัคงอยู่ในระดบัสงูที'ประมาณ 9% ในสิ �นปีนี� "เราจะเห็น

เศรษฐกิจฟื�นตวั แตใ่นการหวนคืนสู่ระดบัก่อนโรคระบาด จะตอ้งใชเ้วลาอีก 1 หรือ 2 ปี"  เธอระบุวา่ วกิฤตเิศรษฐกิจที'เกิดจากการระบาดของโควดิ-19 

ไม่ไดท้าํใหเ้ธอเปลี'ยนแปลงคาดการณส์าํหรบัการเตบิโตของเศรษฐกิจระยะยาว ซึ'งเธอคาดวา่ จะยงัคงอยู่ในระดบัต ํ'าที'ประมาณ 2% 

 (+) สหร ัฐยื�นอ ุทธรณค์าํตัดสิน WTO กรณีสหร ัฐเก็บภาษีจนีละเมิดกฎการค้าโลก เจา้หนา้ที'องคก์ารการคา้โลก (WTO) ระบวุ่า เมื'อวานนี�สหรฐั

ไดยื้'นอุทธรณ์ต่อการตดัสินของ WTO ในเดือนที'ผ่านมาที'พบว่า ภาษีของสหรฐัที'จัดเก็บต่อจีนในปี 2018 ละเมิดกฎระเบียบการคา้โลก ก่อนหนา้นี�

คณะกรรมการ ซึ'งมีสมาชิก 3 คน ตดัสินว่า สหรฐัไม่ไดใ้หเ้หตผุลที'เหมาะสมว่า เพราะเหตใุดการเรียกเก็บภาษีหลงัการสอบสวนตามมาตรา 301 ต่อ

จีนจึงเป็นขอ้ยกเวน้ที'เหมาะสมต่อพันธสัญญาของตน  ผูแ้ทนสหรฐัระบุว่า รายงานของคณะกรรมการ "สะทอ้นว่า WTO พลาดโอกาสครั�งสาํคญัใน

การเริ'มจัดการกับปัญหาที'ส ําคัญที'สุดที'สมาชิกทุกประเทศเผชิญซึ'งก็คือ นโยบายของรัฐอันแข็งกร้าวที'พยายามสร้างอิทธิพลครอบครอง

ภาคอตุสาหกรรมในวงกวา้ง" โดยประเทศเหล่านั�นตอ้งการระบบการคา้โลกที'มีความสมดลุและเป็นธรรม 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดลบ วิตกโควิด,แผนกระตุ้น เศรษฐกิจสหรัฐไม่คืบ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลดลงในเชา้วนันี� ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์

ตลาดหุน้นิวยอรก์ที'ปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื'อคืน เนื'องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี'ยวกับจาํนวนผู้ติดเชื �อไวรสัโควิด-19 ที'พุ่งขึ �นในสหรฐัและยุโรป 

รวมทั�งความไม่แน่นอนเกี'ยวกับการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที' 3,240.74 จุด 

ลดลง 10.38 จุด, -0.32% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี'ปุ่ นเปิดวนันี�ที' 23,376.96 จดุ ลดลง 117.38 จดุ, -0.50% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�

ที' 24,839.97 จดุ ลดลง 78.81 จุด, -0.32% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที' 12,867.77 จดุ ลดลง 41.26 จุด, -0.32% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้

เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที' 2,328.66 จดุ ลดลง 15.25 จุด, -0.65% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที' 2,515.33 จุด ลดลง 7.98 จดุ, -0.32% ดชันี 

FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที' 1,492.11 จดุ ลดลง 2.5 จดุ, -0.17% 

 (+/-) วุฒิสภาสหรัฐฯโหวตรับรอง`เอมี โคนีย ์บาร เ์รตต ์̀ เป็นผู้พ ิพากษาศาลสูงสุด วนันี� (27 ตลุาคม) สมาชิกวฒุิสภาสหรฐัฯ โหวตรบัรอง เอมี 

โคนีย ์บารเ์รตต ์แคนดิเดตวยั 48 ปีที'ไดร้บัการเสนอชื'อโดยประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ นั'งบัลลังกห์นึ'งในผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่แทนที' รูธ 

เบเดอร ์กินสเ์บริก์ ผูพ้ิพากษาฝ่ายเสรีนิยมที'เสียชีวิตลงเมื'อช่วงเดือนกนัยายนที'ผ่านมา โดยวฒุิสภาที'มีสมาชิกพรรครีพบัลิกนัครองเสียงขา้งมากลงมติ

รบัรองบารเ์รตตด์ว้ยคะแนน 52 ตอ่ 48 เสียง โดยมี ส.ว. จากรีพบัลิกนัเพียงคนเดียวที'โหวตคดัคา้นและเห็นพอ้งกบั ส.ว. จากพรรคเดโมแครตคือ ซูซาน 

คอลลินส ์ส.ว. จากรฐัเมน มติดงักล่าวถือเป็นชัยชนะครั�งสาํคญัของประธานาธิบดีทรมัป์และพรรครีพับลิกัน ที'จะทาํใหศ้าลสูงสุดซึ'งเป็นองคก์รที'

สาํคญัมากของสงัคมอเมริกนัมีความเป็นอนรุกัษนิยมมากยิ'งขึ �นไปอีก ส่งผลใหส้ดัส่วนจาํนวนผูพ้ิพากษาหวัอนรุกัษนิยมตอ่ผูพ้ิพากษาหวัเสรีนิยมใน

ศาลสงูสุดอยู่ที' 6 ตอ่ 3 คน ความสาํเร็จในการแต่งตั�งบารเ์รตตใ์นครั�งนี �มีส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการเมืองสหรฐัฯ นบัจากนี� เพราะผูพ้ิพากษา

ศาลสงูสุดจะดาํรงตาํแหน่งตลอดชีวติ ซึ'งคาดวา่บารเ์รตตจ์ะมีส่วนสาํคญัมากในการพิจารณาลม้เลิกกฎหมายโอบามาแคร ์(Affordable Care Act) ซึ'ง

มีกาํหนดตดัสินในช่วงหลังการเลือกตั�ง  รวมถึงการพิจารณาผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในครั�งนี � หากมีการประกาศผลล่าชา้ เนื'องจากมี

แนวโนม้ที'จะนบัคะแนนและตดัสินคะแนนใหม่ในหลายๆ รฐั ซึ'งนบัว่าทรมัป์และพรรครีพบัลิกนัมีแตม้ต่อในหมากกระดานนี�สูงมาก แมจ้ะไดร้บัเสียง

ทดัทานจากพรรคเดโมแครตและพลเมืองอเมริกนัจาํนวนไม่นอ้ยว่าการพิจารณาและรบัรองผูพ้ิพากษาศาลสงูสุดคนใหม่ในช่วงก่อนการเลือกตั�งเพียง 

1 สปัดาหอ์าจไม่ใช่ช่วงเวลาที'เหมาะสมก็ตาม 

  ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทรที์' 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื'อมั'นทางธุรกิจโดย Ifo   92.7** 93.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ย.   959K** 1011K 

วนัองัคารที' 27 ต.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั'งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนก.ย.   0.3% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั'งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ย.   0.5% 0.5% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนส.ค.จาก S&P/CS   4.2% 3.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื'อมั'นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   
102.1 101.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์   18 21 

วนัพธุที' 28 ต.ค. 21.30น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -1.6% 

วนัพฤหสับดีที' 29 ต.ค. ไม่ระบ ุ ญี'ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   32.0% -31.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 787K 

 19.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซข์องธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที'รอปิดการขาย   3.6% 8.8% 

วนัศกุรที์' 30 ต.ค. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   6.9% -9.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื�นฐาน (Core PCE) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนก.ย.   1.0% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ย.   0.3% -2.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนต.ค.   58.7 62.4 

 
21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื'อมั'นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนต.ค.จาก UoM   81.2 81.2 

 
21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนต.ค.จาก UoM   - 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์ มาก   ปานกลาง   นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที'มีการประกาศออกมา 

*ที'มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที' 23 ตลุาคม 2563  ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


