
 

 

 

 

   

1,881  1,872  1,862 

 1,914  1,926  1,934 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �แกวง่ตวัในกรอบระหวา่ง 1,902.20 -  1,908.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที(เทรดเดอรร์ะมดัระวงัการลงทนุเพิ(มก่อนการเลือกตั�งปธน.สหรฐัที(
จะมีขึ �นในสปัดาหห์นา้วนัที( 3 พ.ย.ตามเวลาสหรฐั  แมว้่า Polls ส่วนใหญ่แสดงว่า โจ ไบเดน คูแ่ข่งจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนาํปธน.ทรมัป์จากพรรครพีบัลิกนั แต่นัก
ลงทนุบางรายไม่แน่ใจ เนื(องจากผลการสาํรวจไม่ไดก้ารนัตีถึงชยัชนะ  ขณะที(นักวิเคราะหบ์างรายกล่าวว่า การต่อสูท้างกฎหมายระหว่างพรรครีพบัลิกันและพรรคเดโม
แครตเกี(ยวกบัวิธีการนับคะแนนเสียงทาํใหเ้กิดความเสี(ยงที(ว่า ผลการเลือกตั�งจะเกิดความขัดแยง้ ซึ(งเป็นปัจจยัลบสาํหรบัดอลลาร ์ส่งผลใหน้ักลงทนุบางส่วนยงัเลือกถือ
ครองทองคาํไว ้นอกจากนี� ทองคาํไดร้บัแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี(ยวกับการพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19  หลัง"ไฟเซอร ์อิงค"์ซึ(งเป็นบริษัทยารายใหญ่สุดของสหรฐั
เปิดเผยวา่ ทางบรษัิทยงัไม่มีขอ้มลูจากการทดลองวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 เฟสสดุทา้ยซึ(งกาํลงัพฒันารว่มกบับริษัท BioNTech ของเยอรมนี และคาดว่าจะยงัไมเ่ปิดเผยผล
การทดลองวคัซีนดงักลา่วก่อนการเลือกตั�งทั(วไปของสหรฐั ไมเ่พียงเทา่นั�น "โนวาแวกซ"์ ซึ(งเป็นบรษัิทผลิตวคัซีนรายใหญ่ของสหรฐั ประกาศเลื(อนการทดลองวคัซีนตา้นไวรสั
โควิด-19 เฟสสดุทา้ยในสหรฐัออกไปจนถึงสิ �นเดือนพ.ย.ปีนี � เนื(องจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิต   อย่างไรก็ตาม การปรบัตวัขึ �นของราคาทองคาํยงัอยู่ในกรอบจาํกัด 
เพราะความไมแ่น่นอนตา่งๆกระตุน้แรงซื �อดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยัเชน่กนั   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากการปรบัตวัขึ �นราคาไมผ่่านโซนแนวตา้นระยะ
สั�นอยู่ที( 1,914 ดอลลารต์่อออนซ ์ประเมินว่าเป็นการแกว่งตัวในกรอบเดิมซึ(งประเมินแนวรบัระยะสั�นบริเวณแนวรบัโซน 1,890-1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาไม่
สามารถทรงตวัเหนือโซนแนวรบัแรกไดป้ระเมินแนวรบัถดัไปโซน 1,872 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากสามารถยืนไดจ้งึเกิดแรงซื �อพยงุราคาไว ้แนะนาํ ซื �อขายเพื(อเก็งกาํไรระยะสั�น
จากการแกว่งตวัในกรอบ หากราคาดีดตวัขึ �นใหพิ้จารณาโซน 1,914 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุขาย (ชะลอการขายหากราคายืนเหนือโซน 1,914 ดอลลารต์่อออนซเ์พื(อรอ
ขายใหมท่ี(แนวตา้นถดัไป) ทั�งนี � ทยอยเขา้ซื �อคืนหากราคาลงมายืนเหนือบรเิวณแนวรบั 1,881-1,872 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                     เน้น การ ซ ื�อ ข ายเก็งก ําไร ร ะยะสั�น  พ ิจาร ณาข าย

หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,914 ดอลลารต์ ่อออนซ ์(ชะลอการขายหาก

ราคายืนเหนือโซน 1,914 เพ ื2อรอขายใหม่ท ี2แนวต้านถัดไป) ทยอย

เข ้าซ ื�อคืนหากราคายนืเหนือ 1,881-1,872 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

28 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

28/10/2563  11.31  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,907.80 1,907.37 -0.43  -0.02% 

Spot Silver ($) 24.36 24.36 -0.01  -0.02% 

เงนิบาท (฿/$) 31.18 31.12 -0.06  -0.19% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,150 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.20 40.47 -0.73  -1.77% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.91 38.66 -0.25  -0.64% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1786 1.1779 -0.0007  -0.06% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ไฟเซอร "์ ชวดรู้ผลทดลองวัคซ ีนโควิดเฟสสุดท้ายก่อนวันเลือกตั�งปธน.สหรัฐ ไฟเซอร ์อิงค ์ซึ(งเป็นบริษัทยารายใหญ่สุดของสหรฐัเปิดเผย
วา่ ทางบรษัิทยงัไม่มีขอ้มลูจากการทดลองวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 เฟสสุดทา้ยซึ(งกาํลงัพฒันารว่มกบับริษัท BioNTech ของเยอรมนี และคาดว่าจะยงั
ไม่เปิดเผยผลการทดลองวคัซีนดงักล่าวก่อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที( 3 พ.ย.นี� ไฟเซอรร์ะบุวา่ ในบรรดาอาสาสมคัรจาํนวน 44,000 คน
ที(เขา้รว่มการทดลองวคัซีนนั�น มีผูที้(ติดเชื �อโควิด-19 จาํนวนไม่มากพอที(จะนาํไปสู่การวเิคราะหว์่า วคัซีนใชไ้ดผ้ลหรือไม่ ก่อนหนา้นี� นายอลัเบิรต์ บอร์
ลา ประธานเจา้หนา้ที(บรหิารของไฟเซอรก์ล่าววา่ ไฟเซอรจ์ะสามารถเปิดเผยขอ้มลูไดอ้ย่างเรว็ที(สดุในเดือนนี�ว่า วคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 ของบริษัทใช้
ไดผ้ลหรือไม่ "สาํหรบัเราแลว้ การเลือกตั�งในสหรฐัไม่ใช่เป้าหมายที(แทจ้ริง วคัซีนนี�ไม่ใช่ของพรรครีพับลิกนัหรือพรรคเดโมแครต แต่เป็นวคัซีนของ
ประชาชนทั(วโลก" นายบอรล์ากล่าว ทั�งนี � ไฟเซอรค์าดหวงัที(จะเป็นบริษัทยารายแรกของสหรฐัที(จะเปิดเผยขอ้มลูความสาํเร็จในการทดลองวคัซีนตา้น
โควิด-19 ทางคลินิกไดก่้อนบริษัทคู่แข่งอย่างโมเดอรน์า โดยไฟเซอร ์และ BioNtech เริ(มทาํการทดลองวคัซีนโควดิ-19 เฟสที( 3 ในช่วงปลายเดือนก.ค.
ที(ผ่านมา ถอ้ยแถลงดงักล่าวของไฟเซอรเ์กิดขึ �นหลงัจากบรษัิทเปิดเผยผลประกอบการประจาํไตรมาส 3 ในวนัองัคารตามเวลาสหรฐั โดยระบวุ่า บรษัิท
มีกาํไร 72 เซนต/์หุน้ สงูกวา่ที(นกัวเิคราะหค์าดการณที์(ระดบั 70 เซนต/์หุน้ แตบ่รษัิทมีรายได ้1.213 หมื(นลา้นดอลลาร ์ต ํ(ากวา่ที(นกัวเิคราะหค์าดการณ์
ที(ระดบั 1.231 หมื(นลา้นดอลลาร ์ไฟเซอรร์ะบุวา่ การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ไดส้่งผลกระทบตอ่รายไดบ้ริษัทราว 500 ลา้นดอลลาร ์จากอุปสงค์
ที(ลดลงในจีน ขณะที(การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดเ้ป็นอปุสรรคทาํใหช้าวสหรฐัเดนิทางไปพบแพทยน์อ้ยลง 

 (+) "โนวาแวกซ "์ เลื2อนการทดลองวัคซ ีนโควิดในสหรัฐไปจนถึงสิ�น เดือนพ.ย. โนวาแวกซ ์(Novavax) ซึ(งเป็นบริษัทผลิตวคัซีนรายใหญ่ของ
สหรฐั ประกาศเลื(อนการทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 เฟสสุดทา้ยในสหรฐัออกไปจนถึงสิ �นเดือนพ.ย.ปีนี� เนื(องจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิต 
อย่างไรก็ตาม โนวาแวกซไ์ม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าจะดาํเนินการทดลองวคัซีนดงักล่าวในสหรฐัไดเ้มื(อใด ขณะเดียวกนั โนวาแวกซร์ะบุว่า ทางบริษัทคาดว่า
จะไดร้บัขอ้มลูผลการทดสอบเฟส 3 ในองักฤษในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 และอาจเป็นจดุเริ(มตน้ในการอนมุตัวิคัซีนทั(วโลก ทั�งนี � บรษัิทผลิตยาทั(ว
โลกไดท้าํขอ้ตกลงจดัหาวคัซีนโควิด-19 ใหก้บัหลายประเทศทนัทีที(วคัซีนไดร้บัการอนมุัติ โดยโนวาแวกซมี์ขอ้ตกลงจดัหาวคัซีนโควิด-19 จาํนวน 60 
ลา้นโดสใหอ้งักฤษในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 และวคัซีน 100 ลา้นโดสใหก้บัสหรฐัภายในเดือนม.ค. 

 (-) ยูโรถูกกดดันจากวติกล็อคดาวนก์่อนปธน.ฝร ั2งเศสแถลง ยโูรรว่ง เมื(อเทียบกบัดอลลาร ์ในวนันี� หลงัจากที(มีรายงานจากสื(อวา่ รฐับาลฝรั(งเศส
มีแนวโนม้ล็อคดาวนท์ั(วประเทศอีกครั�งเพื(อคมุการพุ่งขึ �นของยอดผูต้ดิเชื �อโควดิ-19 อย่างไรก็ตาม ดอลลารล์ดแรงบวกของในช่วงแรก เมื(อเทียบกบัสกุล
เงินหลกัอื(นๆ ขณะที(ความเชื(อมั(นซบเซาจากความไม่แน่นอนเกี(ยวกบัผลการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัสปัดาหห์นา้  "การพุ่งขึ �นของยอดผูต้ิดโควิด-
19 เป็นความวิตกอย่างแน่นอนสาํหรบัฝรั(งเศสและทางใตข้องยุโรป ดงันั�น ช่วงขาขึ �นของยูโรจึงถูกถ่วง" นกัวิเคราะหก์ล่าว  เขาเสริมว่า เขาไม่คิดว่า
ดอลลารจ์ะปรบัขึ �นมากนกัเมื(อเทียบกบัสกุลเงินอื(นๆ  ยูโรรว่ง 0.14% สู่ 1.1780 ดอลลารใ์นเอเชียในวนันี� ปรบัลงเป็นวนัทาํการที( 3 ติดต่อกนั  ปอนด์
ทรงตวัที( 1.3035 ดอลลาร ์โดยไดแ้รงหนนุจากความหวงัการทาํขอ้ตกลงการคา้ในนาทีสดุทา้ยระหวา่งองักฤษและสหภาพยโุรป   เทรดเดอรค์าดถงึการ
ซื �อขายที(ผันผวนมากขึ �นในตลาดเงิน เนื(องจากโควิด-19 แพร่กระจายอย่างรวดเร็วอีกครั�งในยุโรป, อังกฤษ และสหรฐั ซึ(งกระตุน้ความวิตกว่า การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจจะอ่อนแอลงอีกครั�ง 

 (+/-) ชาวอเมร ิกันใช้สิทธ ิLเลือกตั�งล่วงหน้าทะลุ 70 ล้านคน, มีแนวโน้มสูงเป็นประวัตกิารณ ์ ขอ้มลูเมื(อวานนี�จาก U.S. Elections Project ระบุ
ว่า ชาวอเมริกันกว่า 70 ลา้นคนใชส้ิทธิcเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัแลว้ ซึ(งมากกว่าครึ(งหนึ(งของการใชส้ิทธิcเลือกตั�งทั�งหมดในการเลือกตั�งปี 2016 
ในขณะที(เหลือเวลาอีก 1 สปัดาหก่์อนที(จะถึงวนัเลือกตั�ง ตวัเลขดงักล่าว ซึ(งแสดงระดบัประวตัิการณที์(อาจนาํไปสู่การใชส้ิทธิcเลือกตั�งสงูสุดในรอบกว่า 
1 ศตวรรษเมื(อเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นต ์เป็นสญัญาณล่าสดุของความสนใจอย่างมากในการชิงชยัระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัและนาย
โจ ไบเดน ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครต นั(นยงัเนน้ยํ�าถึงความปรารถนาของผูอ้อกเสียงในการลดความเสี(ยงต่อโควิด-19 ขณะที(โรคระบาดทวีความ
รุนแรงในช่วงเขา้สู่ฤดูหนาว พรรคเดโมแครตไดเ้ปรียบอย่างมากในการเลือกตั�งล่วงหนา้ เนื(องจากเห็นชอบต่อการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย ์ซึ(ง
พรรครีพบัลิกนัเคยไดค้ะแนนจาํนวนมาก แต่หลีกเลี(ยงระบบดงักล่าว ท่ามกลางการโจมตีครั�งแลว้ครั�งเล่าของปธน.ทรมัป์ ซึ(งระบุว่า ระบบดงักล่าวมี
แนวโนม้ทาํใหเ้กิดการโกงในวงกวา้ง 

 
  ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั(งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ย.   1.9%** 0.5% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนส.ค.จาก S&P/CS   1.5%** 3.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื(อมั(นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   100.9** 101.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์   29** 21 

วนัพธุที( 28 ต.ค. 21.30น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   1.5M -1.0M 

วนัพฤหสับดีที( 29 ต.ค. ไม่ระบ ุ ญี(ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   773K 787K 

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

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที(รอปิดการขาย   3.1% 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 ้

 
 

 


