
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,862 1,847 1,831 

1,890 1,911 1,934 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลงถึง 31.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากในระหว่างวนัราคาทองร่วงดลงกว่า 40 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสงูสดุในระหว่างวันสู่ระดับตํ�าสุดในระหว่างวัน  โดย
ได้รับแรงกดดนัจากปัจจยัหลายประการ  ได้แก่ (1.) การอ่อนค่าของสกลุเงินยโูร  หลงัจากฝรั�งเศสและเยอรมนีประกาศมาตรการ Lockdown รอบใหม่ เพื�อยบัยั �งการระบาดของ COVID-19 ซึ�ง
กระตุ้นความวิตกว่าจะมีมาตรการควบคมุเพิ�มขึ �นทั�วทั �งทวีปยโุรป  และจะสร้างความเสี�ยงอยา่งมากต่อการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจในยโุรป  (2.) แรงขายทองเพื�อถือเงินสด  และโยกเงินเติมมาร์จิ �น 
รวมถึงชดเชยผลขาดทนุในสินทรัพย์อื�นๆ ขณะที�นกัลงทนุกลบัมาปิดรับความเสี�ยง(Risk off) ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐดิ�งลงกว่า -3% ส่วนตลาดหุ้นเยอรมนีดิ�งลงถึง -5% ด้านนํ �ามนัดิ�งลงอยา่งหนกั
เช่นกนั  โดยสญัญานํ �ามนัดิบล่วงหน้า WTI ทรุดตวัลงกว่า -5% จากความวิตกว่าการระบาด COVID-19 จะกระทบความต้องการใช้นํ �ามนั  และ (3.) การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  โดยดัชนี
ดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของยโูร  พร้อมกนันี �นกัลงทนุยงัเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัและมีสภาพคล่องสงู ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัการแพร่ระบาดของCOVID-19 
ในสหรัฐและยโุรป รวมทั �งความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในสปัดาห์หน้า  ปัจจยัที�กล่าวมากดดนัให้ราคาทองคําดิ�งลงแตะระดับ
ตํ�าสดุ 1,868.99 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลด -8.47 ตัน  สําหรับวันนี �  จับตาผลการประชุมธนาคารกลางยโุรป(ECB)และธนาคารกลางญี�ปุ่ น(BOJ) รวมไปถึงการ
เปิดเผยประมาณการครั �งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020 และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1910.90 1868.99 1907.81 1875.70 -31.58 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1900.47 24.29 41.48 

MA 50 Days 1917.09 25.31 42.47 

MA 200 Days 1769.37 19.85 40.98 

RSI 9 Days 37.42 34.56 34.97 

RSI 14 Days 41.66 39.66 38.97 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,258.25 -8.47 

ishare 17,440.62 +72.33 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9466 0.6336 0.9572 

10 วนั 0.9265 0.7058 0.4843 

20 วนั 0.8836 0.4636 0.4819 

50 วนั 0.9571 0.2379 0.8362 

100 วนั 0.9513 0.4937 0.9228 

200 วนั 0.8949 0.1135 0.8831 

 

 

29 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น เสี�ยงเปิด
สถานะซื อเก็งกําไรระยะสั นโดยมีแนวรับบริเวณ 1,868-
1,862 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากราคาขยับขึ นควรแบ่งขาย
ทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านโซน 1,890-1,910 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

ระหวา่งวนัหากราคาทองคําไมห่ลดุ 1,868-1,862 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  จะมีโอกาสดีดตวัขึ �น โดยหากยืนเหนือแนวต้านบริเวณที� 
1,890 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้(ระดบัตํ�าสดุของวนัจนัทร์) ราคาจะมีการขยบัขึ �นทดสอบแนวต้านถัดไปที� 1,910-1,911 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์(ระดบัสงูสดูของสปัดาห์นี �) แตห่ากไมห่ลดุแนวรับแรกแสดงวา่ ยงัคงมีแรงซื �อพยงุราคาไว้ 
 



 

 

• (-) ฝรั� งเศส,เยอรมนีประกาศล็อคดาวน์ขณะโควิด-19 ระบาดระลอก 2 ทั� วยุโรป  ประธานาธิบดีแอมมานูแอล มาครงของฝรั�งเศสและ
นายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลของเยอรมนีสั�งให้ประเทศของพวกเขากลบัสู่การปิดเมืองเมื�อวานนี � ขณะที�การระบาดระลอก 2 ครั �งใหญ่ของโควิด-19 
เสี�ยงสร้างความเสียหายรุนแรงต่อยโุรปก่อนฤดหูนาว  ภายใต้มาตรการใหม่ของฝรั�งเศส ซึ�งจะบงัคบัใช้ในวนัศกุร์ ประชาชนจะต้องเก็บตวัอยู่แต่ใน
บ้านยกเว้นออกไปซื �อสินค้าจําเป็น, พบแพทย์ หรือออกกําลงัสงูสดุ 1 ชั�วโมงต่อวนั พวกเขาจะได้รับอนญุาตให้ไปทํางานหากบริษัทเห็นว่าไม่สามารถ
ทํางานจากที�บ้าน โรงเรียนจะยงัเปิดตามปกติไว้  เยอรมนีจะปิดบาร์, ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ตั �งแต่วนัที� 2-30 พ.ย. ภายใต้มาตรการที�เห็นชอบ
ระหว่างนายกฯแมร์เคิลและผู้ นํารัฐบาลระดบัภูมิภาค โรงเรียนจะยงัเปิดและร้านค้าจะได้รับอนญุาตให้ดําเนินงานด้วยมาตรการจํากัดการเข้าถึง
อย่างเข้มงวด 

• (-) ดอลล์แข็ง เหตุวิตกโควิดหนุนแรงซื อสินทรัพย์ปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (28 ต.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุพากนัเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐและยุโรป รวมทั �งความไม่แน่นอนเกี�ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวัดความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.50% แตะที�ระดบั 93.4036  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟ
รังก์สวิส ที�ระดบั 0.9100 ฟรังก์ จากระดบั 0.9076 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3296 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 
1.3165 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 104.33 เยน จากระดบั 104.48 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1752 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1810 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.2991 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3055 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7059 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7132 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) สื�อเผยชาวอเมริกันใน 3 รัฐมรณะถูกโควิดคร่าชีวิตสูงสุดในสหรัฐ  สํานกัข่าว CNBC รายงานว่า จากการวิเคราะห์ตวัเลขผู้ เสียชีวิตจาก
ไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐที�มีการเปิดเผยจากมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ พบว่า รัฐวิสคอนซิน เทนเนสซี และเนบราสกา เป็น 3 รัฐในสหรัฐที�มีอตัรา
ผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 สงูสดุในสหรัฐ  ทั �งนี � รัฐวิสคอนซนิมีผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เฉลี�ย 31 รายต่อวนัในช่วง 7 วนัที�ผ่านมา โดยเพิ�มขึ �น 
75% จากช่วง 7 วนัก่อนหน้านี �  ส่วนรัฐเทนเนสซมีีผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เฉลี�ย 36 รายต่อวนัในช่วง 7 วนัที�ผ่านมา โดยเพิ�มขึ �น 65% จากช่วง 
7 วนัก่อนหน้านี �  นอกจากนี � รัฐเนบราสกามีผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เฉลี�ย 8 รายต่อวนัในช่วง 7 วนัที�ผ่านมา โดยเพิ�มขึ �น 45% จากช่วง 7 วัน
ก่อนหน้านี �  ขณะเดียวกนั 15 รัฐในสหรัฐรายงานจํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 ที�ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงูเป็นประวติัการณ์ โดยรัฐไวโอมิงมี
จํานวนผู้ ป่วยที�ต้องเข้ารับการรักษาเพิ�มขึ �น 61% เมื�อเทียบกบัสปัดาห์ที�แล้ว ส่วนรัฐนิวเม็กซโิกเพิ�มขึ �น 51% และรัฐนอร์ธ ดาโกตาเพิ�มขึ �น 27% 

• (+/-) ผู้ เชี�ยวชาญเตือนผู้ ป่วยโควิดรายใหม่ในสหรัฐพุ่ง 100,000 รายต่อวันในสัปดาห์นี   นพ.สก็อตต์ ก็อตต์ลิเอ็บ อดีตประธานคณะกรรมการ
อาหารและยาสหรัฐ (FDA) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐจะล่าช้ากว่าในยโุรปราว 3-4 สปัดาห์ และสถานการณ์จะเลวร้ายลง
ในเดือนหน้า  นพ.ก็อตต์ลิเอ็บกล่าวว่า "ผมจะไม่ประหลาดใจถ้าเราพบผู้ ติดเชื �อรายใหม่ต่อวนัพุ่งแตะระดบั 100,000 รายในสปัดาห์นี � และเราแน่ใจ
ว่าจํานวนผู้ ติดเชื �อดงักล่าวจะมากกว่า 90,000 รายภายในปลายสปัดาห์นี � หากทกุรัฐมีการรายงานตวัเลขผู้ ติดเชื �อ" 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 943.24 จุด วิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจโลก  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทรุดตวัลงกว่า 900 จดุเมื�อคืนนี � (28 ต.ค.) 
โดยได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลที�ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทําให้ประเทศต่างๆประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี � นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี�ยวกับความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั �งสหรัฐ และความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐ  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 26,519.95 จดุ ร่วงลง 943.24 จดุ หรือ -3.43% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,271.03 จดุ 
ลดลง 119.65 จดุ หรือ -3.53% ขณะที�ดชันี Nasdaq ปิดที� 11,004.87 จดุ ลดลง 426.48 จดุ หรือ -3.73% 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.ย.   1.9%** 0.5% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนส.ค.จาก S&P/CS   1.5%** 3.9% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   100.9** 101.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   29** 21 

วนัพธุที� 28 ต.ค. 21.30น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  4.3M** -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 

 
 

 

 


