
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,881 1,872 1,862 

1,914 1,926 1,934 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตวัแทบไมเ่ปลี�ยนแปลง  แม้ว่าในระหว่างวนัราคาทองคําจะร่วงลงไปทดสอบระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,890.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าของตลาดเอเชีย  โดยได้รับ
แรงกดดนัสําคญัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ท่ามกลางแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัจากความวิตกเกี�ยวกับจํานวนผู้ติดเชื �อ COVID-19 รายใหม่ในสหรัฐที�พุ่งขึ �นทําระดับ
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ครั �งใหม ่ รวมไปถึงความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรัฐ  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นหลังจากนั �น  เพราะส่วนหนึ�งราคา
ทองคําได้รับแรงหนนุหลงัจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม ่“ลดลงเกินคาด” สู่ระดบั 959,000 ยนูิตในเดือนก.ย. สวนทางกบัที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �นสู่ระดับ 
1.025 ล้านยนูิต  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัสามารถทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้โดยไมถ่กูแรงขายออกมา  แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะดิ�งลงอยา่งหนกัก็ตาม  สะท้อนว่านกัลงทนุบางส่วนยงัคงเลือกที�จะ
ถือครองทองคําเอาไว้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐที�กําลงัจะมาถึง  รวมไปถึงความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัเส้นทางการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจหลังจากมีหลายประเทศใน
ยโุรปรวมถึงสหรัฐกําลงัเผชิญกบัการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ่ ปัจจยัดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําปิดตลาดเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  แม้ว่าการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์จะ
สกดัช่วงบวกของราคาทองคําไว้ก็ตาม  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผยยอดสั�งซื �อสินค้าคงทน, ดัชนีราคาบ้านจาก S&P/CS, ดัชนีความ
เชื�อมั�นผู้บริโภคจาก CB และดชันีภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1908.63 1890.80 1903.25 1901.70 -0.96 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1906.07 24.47 42.22 

MA 50 Days 1919.62 25.46 42.70 

MA 200 Days 1766.27 19.79 41.24 

RSI 9 Days 51.00 48.95 38.36 

RSI 14 Days 49.88 48.25 42.11 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,263.80 0.00 

ishare 17,455.09 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8521 0.4374 0.7826 

10 วนั 0.8343 0.5960 0.5607 

20 วนั 0.8735 0.3653 0.5343 

50 วนั 0.9391 0.2589 0.8470 

100 วนั 0.9525 0.5223 0.9246 

200 วนั 0.8901 0.0804 0.8795 

 

 

27 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 ยังมีลุ้นที�ราคาอาจไปทดสอบแนวต้านโซนที� 

1,910-1,914 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคายืนไม่ได้อาจ

เกิดแรงขายทาํกาํไรระยะสั,นออกมา เมื�อราคาทองคําอ่อน

ตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,890-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,910-1,914 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ส่งผลให้แรงซื �อยงัคงถูกจํากัด สําหรับวนันี �ประเมิน
แนวต้านระยะสั �นในโซน 1,910-1,914 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านไปได้แนวต้านถดัไปจะอยูใ่นบริเวณ 1,926-1,934 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ ขณะที�แนวรับนั �นยงัประเมินในโซน 1,890-1,881 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) จีนสั� งสื�อสหรัฐ 6 แห่งรายงานการดําเนินงานในปท.ภายใน 7 วัน  กระทรวงการต่างประเทศจีนสั�งให้สื�อสหรัฐ 6 แห่งรายงานการดําเนินงานใน
ประเทศภายในเวลา 7 วนั หลงัจากที�สหรัฐกําหนดให้บริษัทสื�อของจีนอีก 6 แห่งในสหรัฐมีสถานะเป็นคณะภารกิจต่างชาติ  ข้อมลูจากกระทรวงการ
ต่างประเทศจีนเมื�อวานนี �ระบุว่า บริษัทสื�อสหรัฐที�ได้รับผลกระทบได้แก่  American Broadcasting Corporation (ABC), the Los Angeles Times, 
Newsweek, Feature Story News, the Bureau of National Affairs และ Minnesota Public Radio  นายจ้าว หลี�เจียน โฆษกกระทรวงประกาศเมื�อ
สปัดาห์ที�ผ่านมาวา่ จีนจะตอบโต้การดําเนินการของสหรัฐ ซึ�งประกาศโดยนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและตามหลงัการควบคมุสื�อจีน
ในสหรัฐในเบื �องต้นเมื�อเดือนมี.ค. 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ลดลงในเดือนก.ย. สวนทางคาดการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 3.5% สู่ระดบั 
959,000 ยูนิตในเดือนก.ย. สวนทางนกัวิเคราะห์ที�คาดการณ์ยอดขายเพิ�มขึ �น 2.8% สู่ระดบั 1.025 ล้านยูนิต  ขณะเดียวกนั กระทรวงพาณิชย์ยงัได้ปรับ
ลดยอดขายบ้านใหม่ในเดือนส.ค.สู่ระดบั 994,000 ยนิูต จากเดมิรายงานที�ระดบั 1.011 ล้านยนิูต 

• (+) ตัวแทนอียูเดินทางถึงลอนดอน หวังบรรลุข้อตกลงการค้ากับอังกฤษ  นายมิเชล บาร์นิเยร์ หวัหน้าผู้ แทนการเจรจาการค้าฝ่ายสหภาพยุโรป 
(EU) ได้เดนิทางถงึกรุงลอนดอนในวนันี � เพื�อหาทางบรรลขุ้อตกลงการค้าก่อนที�ช่วงเวลาเปลี�ยนผ่านขององักฤษในการแยกตวัจาก EU จะสิ �นสุดลงในวนัที� 
31 ธ.ค.  นายบาร์นิเยร์และคณะจะอยู่ในกรุงลอนดอนจนถึงวนัพุธ หลงัจากนั �นทั �งสองฝ่ายจะทําการเจรจาที�กรุงบรัสเซลส์จนถึงสุดสปัดาห์นี �  ก่อนหน้านี � 
นายบาร์นิเยร์กล่าววา่ การบรรลขุ้อตกลงการค้าระหวา่ง EU และองักฤษยงัคงมีความเป็นไปได้ 

• (+) สหรัฐติดเชื ,อโควิดรายใหม่เฉลี�ยพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์  สื�อรายงานว่า สหรัฐมีจํานวนผู้ ป่วยติดเชื �อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เฉลี�ยพุ่งสูงเป็น
ประวตัิการณ์ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดุหนาว  ทั �งนี � จากการคํานวณของสํานักข่าว CNBC พบว่า ในช่วง 7 วนัที�ผ่านมา สหรัฐมีผู้ ป่วยโควิด-19 รายใหม่เฉลี�ย 
68,767 รายตอ่วนั ซึ�งเป็นจํานวนสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ และสงูกวา่ช่วง 7 วนัก่อนหน้านี �ถงึ 22%   

• (-) ดอลล์แข็ง เหตุวติกโควดิหนุนแรงซื ,อสินทรัพย์ปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (26 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ทา่มกลางความกงัวลเกี�ยวกบัจํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ที�พุ่ง
ขึ �นในสหรัฐ รวมทั �งความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบั
สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.29% แตะที�ระดบั 93.0472  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.84 เยน จากระดบั 
104.73 เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9073 ฟรังก์ จากระดบั 0.9044 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดบั 1.3201 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3144 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1812 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1857 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3018 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3034 ดอลลาร์ 

• (-) "เพโลซี"-"มนูชิน"ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกระตุ้นศก.สหรัฐในเจรจาวานนี ,  เมื�อวานนี �นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและ
นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ล้มเหลวอีกครั �งในการลดความคดิเหน็ที�ไม่ตรงกนัตอ่มาตรการกระตุ้นฉบบัใหม่สําหรับเศรษฐกิจสหรัฐที�กําลงัเผชิญ
การทะยานขึ �นอีกครั �งของยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19  นายดรูว์ แฮมมิลล์ โฆษกของนางเพโลซีระบวุา่ ในการหารือทางโทรศพัท์ครั �งแรกนบัตั �งแต่วนัพุธที�ผ่านมา 
เจ้าหน้าที�เจรจาสําคญั 2 คนดงักล่าวยงัไม่สามารถแก้ปัญหาเกี�ยวกบัเนื �อหาโครงการตรวจหาเชื �อและติดตามโควิด-19 ระดบัประเทศ  เขากล่าวผ่านทวิต
เตอร์เมื�อวานนี �วา่ "เรายงัรอคอยการยอมรับของคณะบริหารสหรัฐตอ่เนื �อหาด้านสขุภาพของเรา" ซึ�งรวมถึงกลยุทธ์การตรวจหาเชื �อ" เขาระบุว่า นางเพโลซี
และนายมนชิูนเจรจากนันาน 52 นาที 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 650.19 จุด วิตกโควิด,แผนกระตุ้นศก.ไม่คืบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื�อคืนนี � (26 ต.ค.) 
เนื�องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเกี�ยวกบัจํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ที�พุ่งขึ �นในสหรัฐและยุโรป รวมทั �งความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ ขณะที�นกัลงทนุจบัตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสปัดาห์นี � ซึ�งรวมถึงแอปเปิล และอลัฟาเบท  
ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,685.38 จุด ร่วงลง 650.19 จุด หรือ -2.29% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,400.97 จุด ลดลง 64.42 จุด หรือ -
1.86% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,358.94 จดุ ลดลง 189.34 จดุ หรือ -1.64% 

 
                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo  92.7** 93.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.  959K** 1011K 

วนัองัคารที� 27 ต.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนก.ย.   0.4% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.ย.   1.1% 0.5% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนส.ค.จาก S&P/CS   0.7% 3.9% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   
101.9 101.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   18 21 

วนัพธุที� 28 ต.ค. 21.30น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -1.6% 

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   - 787K 

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

 20.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขาย   3.6% 8.8% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนก.ย.   1.0% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.ย.   0.3% -2.7% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนต.ค.   58.7 62.4 

 
21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนต.ค.จาก UoM   81.2 81.2 

 
21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนต.ค.จาก UoM   - 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์ มาก   ปานกลาง   น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 23 ตลุาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


