
  

                      ร าค าท อ งคําอ าจ ก ลับ ม าเ ค ลื� อ น ไ ห ว ก ร อ บ 

ประเมินว่าหากราคาทองคําข ึ�นทดสอบแนวต้าน  1,914 ดอลลาร ์

ต ่อออนซแ์ล้วยนืได้ มีโอกาสข ึ�นทดสอบแนวต้านถดัไป แต่หากไม่

สามารถผ่านไปได้ก ็จะเห ็นการย่อตัวกลับลงมา โดยประเมินแนว

ร ับท ี� 1,890-1,881 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

28 ตุลาคม 2563 

สรุป  เจพีมอรแ์กน เชส แอนด ์โค ระบวุา่ หาก ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ไดร้บัชยัชนะอย่างไม่คาดคิดในการเลอืกตั'งสปัดาหห์นา้ นั(นอาจเป็นประโยชนต์่อ
หุน้สหรฐัและดอลลาร ์มมุมองดงักลา่ว สง่ผลใหน้กัลงทนุตลาดทองคาํเพิ(มความระมดัระวงัในการสะสมทองคาํเพิ(มเติม นอกจากนี ' ยโูรรว่งเมื(อเทียบ
กบัดอลลาร ์จนสรา้งแรงกดดนัตอ่ราคาทองคาํเพิ(มเติม เมื(อนายกรฐัมนตรอีงัเกลา แมรเ์คิลของเยอรมนีตอ้งการใหม้ขุมนตรขีองรฐัตา่งๆ เห็นชอบต่อ
การปิดรา้นอาหารและบารท์กุแหง่ตั'งแตว่นัที( 4 พ.ย. เพื(อยบัยั'งการติดเชื 'อโควิด-19 ขณะที(รฐับาลฝรั(งเศสมีแนวโนม้ลอ็คดาวนท์ั(วประเทศอีกครั'งเพื(อ
คมุการพุง่ขึ 'นของยอดผูต้ิดเชื 'อโควิด-19 ทั'งนี ' แนะนาํจบัตาแนวตา้นโซน 1,914 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคาไมผ่า่นอาจทาํใหม้ีแรงขายออกมากดดนั
ราคาอีกครั'ง เบื 'องตน้แนะนาํแบ่งทองคาํออกขายหากราคาไม่ผ่านแนวตา้นดงักล่าว สาํหรบัการเขา้ซื 'อคืนเพื(อทาํกาํไรประเมินแนวรบัไวใ้นโซน 
1,890-1,881 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยนกัลงทนุควรเนน้ลงทนุระยะสั'นจากการแกวง่ตวัของราคา 
 

ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

28/10/2563 16:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,907.80 1,901.30 -6.50  -0.34% 

Spot Silver ($) 24.36 24.30 -0.06  -0.25% 

เงนิบาท (฿/$) 31.18 31.14 -0.04  -0.14% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,150 28,100 -50  -0.18% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.20 40.21 -0.99  -2.40% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.91 38.33 -0.58  -1.49% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1786 1.1752 -0.0034  -0.29% 

ที�มา : Bisnews 

ท ี�มา : Bisnews 

 

 1,881  1,872  1,862 

  1,914  1,926  1,934 

 



 

 

 (+)  ‘ไบเดน’ ลุยหาเสียงในพ ื�นท ี�คู่แข ่ง ขอโอกาสกู้วิกฤติชาติ “โจ ไบเดน” หาเสียงในพื'นที(คู่แข่งเป็นของ “โดนลัด ์ทรมัป์” ขอโอกาสกูวิ้กฤติดา้น

สขุภาพและเศรษฐกิจสหรฐั ฟื'นคืนจิตวิญญาณชาวอเมริกันหายไป หลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดี

สหรฐั จากพรรคเดโมแครต ไดเ้ดินทางไปที(เมืองวอรม์สปริงส ์รฐัจอรเ์จีย เพื(อหาเสียงเชิญชวนใหป้ระชาชนลงคะแนนใหต้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ 

โดยเขาประกาศว่า เขาจะเป็นคนที(จะเขา้มากูวิ้กฤติชาติ และฟื'นคืนจิตวิญญาณของประชาชนที(หายไป เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รฐั

จอรเ์จียเป็นถิ(นของพรรครีพบัลิกนั ซึ(งส่งนายโดนลัด ์ทรมัป์ ลงแข่งขนั โดยในการเลือกตั'งที(ผ่านๆ มานั'น ผูท้า้ชิงจากพรรคเดโมแครตไดพ่้ายแพใ้หก้บั

คู่แข่งจากพรรคเจา้ถิ(นมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแลว้ นายไบเดน ใหใ้หค้าํมั(นว่า ตนจะเป็นผูน้าํประเทศใหช้าวอเมริกันทุกคน โดยสหรฐัยังสามารถ

เอาชนะวิกฤติดา้นสขุภาพและเศรษฐกิจได ้ทั'งนี ' ชาวอเมรกินักว่า 70 ลา้นคนไดอ้อกมาเลือกตั'งประธานาธิบดีล่วงหนา้แลว้ในขณะนี' ซึ(งเป็นตวัเลขที(สงู

กว่าการเลือกตั'งล่วงหนา้ในปี 2559 มากกว่าครึ(งหนึ(ง ในขณะที(เหลือเวลาอีกเพียง 1 สปัดาหก่์อนที(การเลือกตั'งประธานาธิบดีจะเปิดฉากขึ 'นในวนัที( 3 

พ.ย.นี ' อตัราการลงคะแนนเลือกตั'งล่วงหนา้ทั(วประเทศเพิ(มขึ 'นอย่างมากในปีนี ' เนื(องจากการแข่งขนัระหว่างปธน.ทรมัป์ และคู่แข่งอย่างนาย ไบเดน 

อดีตรองประธานาธิบดีในปีนี 'เป็นไปอย่างเขม้ขน้ โดยคาดว่าจะมีผูอ้อกมาใชส้ิทธิสงูถงึ 150 ลา้นคนในปีนี ' ซึ(งสงูเป็นประวติัการณใ์นรอบหลายทศวรรษ

ที(ผ่านมา 

 (-) เยอรมนีเล็งปิดบาร,์ร ้านอาหารยับยั�งโควิด-19 ระบาด รา่งมติแสดงว่า ในวนันี 'นายกรฐัมนตรอีงัเกลา แมรเ์คิลของเยอรมนีตอ้งการใหม้ขุมนตรี

ของรฐัต่างๆเห็นชอบต่อการปิดรา้นอาหารและบารท์กุแห่งตั'งแต่วนัที( 4 พ.ย. เพื(อยบัยั'งการติดเชื 'อโควิด-19 แต่โรงเรยีนและสถานรบัเลี 'ยงเด็กจะยงัคง

เปิดทาํการต่อไป  มติระบวุ่า ภายใตม้าตรการจาํกดัครั'งใหม่ ประชาชนจะสามารถออกไปยงัที(สาธารณะกบัสมาชิกในครวัเรอืนของพวกเขาเองและอีก

ครวัเรอืนหนึ(งเท่านั'น โดยจะมีบทลงโทษหากพวกเขาละเมิดกฎ แต่ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเพิ(มเติม มติระบวุ่า การเพิ(มขึ 'นอย่างรวดเรว็ของยอดผูติ้ดเชื 'อใน

ภมิูภาคเกือบทั'งหมดในเยอรมนีหมายความว่า เจา้หนา้ที(สาธารณสขุทอ้งถิ(นจาํนวนมากไม่สามารถติดตามผูติ้ดเชื 'อทั'งหมด ดงันั'น จึงจาํเป็นตอ้งลด

การติดต่อระหว่างประชาชนลงอย่างมากในขณะนี'โดยหวงัว่า จะไม่จาํเป็นตอ้งมีการออกมาตรการจาํกดัในวงกวา้งในช่วงเทศกาลครสิตม์าส 

 (-) "เจพมีอรแ์กน"คาดชัยชนะของ"ทร ัมป์"ในศึกเลือกตั�งอาจหนุนห ุน้สหร ัฐ,ถ่วงสินทร ัพยเ์อเช ีย เจพีมอรแ์กน เชส แอนด ์โคระบวุ่า หากปธน.

โดนลัด ์ทรมัป์ไดร้บัชยัชนะอย่างไม่คาดคิดในการเลือกตั'งสปัดาหห์นา้ นั(นอาจเป็นประโยชนต่์อหุน้สหรฐัและดอลลาร ์ขณะที(จะเป็นผลเสียต่อสนิทรพัย์

เอเชีย  นกักลยทุธต่์างๆกล่าวว่า นั(นอิงตามการปรบัตวัของตลาดหลงัจากที(ปธน.ทรมัป์ไดร้บัชยัชนะอย่างไม่คาดคิดในปี 2016 ซึ(งในขณะนี'นายโจ ไบ

เดน จากพรรคเดโมแครต มีคะแนนนาํในการสาํรวจ แต่บริษัทต่างๆในตลาดวอลลส์ตรีทเตือนเมื(อไม่นานมานี'ว่า ไม่ควรสนันิษฐานว่าเขาจะชนะป

ธน.ทรมัป์ นกักลยทุธข์องเจพีมอรแ์กนกล่าวว่า เป็นการสมเหตสุมผลที(จะคาดถงึผลเช่นเดียวกบัเมื(อ 4 ปีก่อนถา้ปธน.ทรมัป์ชนะ เช่น ปฏิกรยิาเชิงบวก

ของตลาดสาํหรบัหุน้สหรฐัเมื(อเทียบกบัหุน้นอกสหรฐั, การอ่อนค่าของสกลุเงินเอเชีย และการปรบัตวัของหุน้เอเชียตํ(ากว่าหุน้อื(นๆทั(วโลก นอกจากนี' 

พวกเขายงัคาดถงึความเป็นไปไดที้(ดชันีดอลลารจ์ะปรบัตวัขึ 'น  "สินทรพัยเ์อเชียอาจจะอ่อนไหวต่อชยัชนะต่อเนื(องของปธน.ทรมัป์ เนื(องจากนั(นอาจจะ

หมายความถงึความขดัแยง้ต่อไประหว่างสหรฐั-จีนในดา้นการคา้, เทคโนโลยี และการลงทนุ" 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร ่วงลงในวันนี� วิตกล็อกดาวน ์คร ั�งใหม่ฉ ุดศก. ตลาดหุน้ยุโรปเปิดร่วงลงในวนันี ' เนื(องจากความกังวลเกี(ยวกับความ

เสียหายทางเศรษฐกิจของภมิูภาค อนัเนื(องมาจากการล็อกดาวนค์รั'งใหม่เพื(อสกดัโควิด-19 ที(กาํลงัแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็ ดชันี Stoxx Europe 600 

แตะที(ระดบั 346.67 จดุ ร่วงลง 5.91 จดุ หรือ -1.68%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั(งเศสเปิดวนันี 'ที( 4,635.19 จดุ ลดลง 95.47 จดุ, -2.02% ดชันี DAX 

ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดที( 11,848.31 จดุ ลดลง 215.26 จดุ, -1.78% 

ท ี�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 


