
 

 

 

 

   

1,858  1,847  1,831 

 1,885  1,897  1,911 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้แกวง่ตวัในกรอบ 1,863.84 - 1,878.06 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ รบีาวดข์ึ &นบา้งหลงัจากรว่งลงทาํระดบัตํ*าสดุวานนี&บรเิวณ 1,858.90 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
ขณะที*ดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงเล็กนอ้ยจาก High เมื*อวานนี&แถว 94.10 จดุ ลงมาแถว 93.79 จดุเชา้นี & ซึ*งหนนุให้ีราคาทองคาํฟื&นบา้ง  อย่างไรก็ตามแรงซื &อทองคาํยงัอยู่
ในระดบัจาํกดั เนื*องจากดอลลารอ์่อนลงไม่มากและยงัไดร้บัแรงหนนุหลงัหวัหนา้ที*ปรกึษาเศรษฐกิจของปธน.ทรมัป์ กล่าวเมื*อวานนี&ว่า ขอ้ตกลงใดๆเกี*ยวกับรา่งกฎหมาย
เยียวยาโควิด-19 จะจาํเป็นตอ้งรอสาํหรบัขณะนี& ขณะที*สกลุเงินยโูรถกูกดดนัจากการระบาดของโควิด-19ที*เรง่ตวัขึ &นในฝั* งยโุรป  สว่นประเด็นที*อาจสรา้งความผนัผวนใหก้ับ
ราคาทองคาํไดห้ลงัจากนี& คือ เลือกตั&งปธน.สหรฐัในสปัดาหห์นา้ในวนัที* 3 พ.ย.ตามเวลาสหรฐั  ซึ*งขณะนี& คณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัยกยอ่งว่า 
GDP ไตรมาส 3  อนัแข็งแกรง่ที*เผยแพรเ่มื*อวานนี&เป็นหลกัฐานวา่ เศรษฐกิจสหรฐักาํลงัฟื&นตวั ซึ*งหากพิจารณาจากขอ้มลูแลว้พบว่า GDP สหรฐัไตรมาส 3 ที*เติบโต 33% 
นั&น เป็นผลมาจากการคลายล็อคดาวนใ์นสหรฐั แตห่ากพิจารณาอีกมมุนึงก็เป็นเพราะฐานที*ต ํ*าในไตรมาส 2  ขณะที*นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค
เดโมแครต มุ่งความสนใจไปยงั "ความเสียหายรุนแรง" ทางเศรษฐกิจที*ยงัคงอยูจ่ากโรคระบาด สาํหรบัวนันี &ติดตามการเปิดเผยดชันี Core PCE, การใชจ้า่ยและรายไดส้ว่น
บคุคล, ดชันี PMI เขตชิคาโก และดชันีความเชื*อมั*นผูบ้รโิภคชว่งทา้ย จาก UoM  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากการออ่นลงของราคาไมห่ลดุโซนแนวรบัอยูท่ี* 1,860-
1,858  ดอลลารต์อ่ออนซ ์ประเมินวา่ราคาจะพยายามสรา้งฐานราคาสะสมแรงซื &ออีกครั&ง แตห่ากราคาปรบัตวัขึ &นในระดบัจาํกัด หรอืราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที* 1,885-
1,897 ดอลลารต์่อออนซ ์แตย่งัไม่สามารถผ่านได ้ซึ*งนักลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื*องจากช่วงที*ผ่านมาเมื*อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ &นยงัคงมีแรงขาย
ออกมาเช่นกัน  แนะนาํกลยทุธ ์ซื &อเพื*อลงทนุระยะสั&นในบรเิวณ 1,860-1,858  ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,847 ดอลลารต์่อออนซ)์ และเมื*อราคาดีดตวัขึ &นให้
พิจารณาขายหากไมผ่่านโซนแนวตา้น 1,885-1,897 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เน้น การ ซ ื�อ ข ายเก็งก ําไร ร ะยะสั�น  เสี ยงซ ื�อ ใน

บร ิเวณ 1,860-1,858  ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ นซ ์ (ตัดขาดทุนห ากหลุด 

1,847 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ แต่ในระหว่างวันหากไม่ทะลุแนวต้าน 

1,885-1,897 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อาจจะเหน็การอ่อนตวัลงอีกคร ั�ง 

30 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

30/10/2563  11.45  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,867.30 1,875.65 8.35  0.45% 

Spot Silver ($) 23.23 23.50 0.27  1.15% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.20 0.03  0.10% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,800 27,700 -100  -0.36% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 37.65 37.88 0.23  0.61% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.08 36.35 0.27  0.75% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1674 1.1685 0.0011  0.10% 

ที มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ยอดผู้ต ิดเช ื �อโควิด-19 ท ั วโลกทะยานสูงเป็นประวัติการณ ์545,499 คน ตวัเลขจากเว็บไซท ์Worldometer ระบวุ่า จาํนวนผูติ้ดเชื &อโค

วิด-19 ทั*วโลกเพิ*มขึ &น 545,499 คนในวนัพฤหสับดี ซึ*งเป็นวนัที* 2 ติดต่อกนัที*ยอดผูติ้ดเชื &อทะยานขึ &นมากกว่าครึ*งลา้นคน จาํนวนผูติ้ดเชื &อสะสม

ทะล ุ45 ลา้นคน โดยสหรฐั, อินเดีย และบราซิล คิดเป็นกว่าครึ*งหนึ*งของผูติ้ดเชื &อทั*วโลก ยอดผูเ้สียชีวิตสะสมอยู่ที* 1,185,734 คนนบัตั&งแต่การ

ระบาดเริ*มตน้ขึ &น 

 (+) "Exxon"ประกาศลดพนักงานเพ ิ มจากพ ิษโควิด-19 เมื*อวานนี&บริษัท Exxon ประกาศว่า จะลดพนักงานในสหรฐัราว 1,900 ตาํแหน่ง 

ขณะที*ยกัษ์ใหญ่ดา้นนํ&ามนัดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 บริษัทแห่งนี &ระบใุนแถลงการณว่์า "ผลกระทบของโควิด-19 ต่ออปุสงคส์าํหรบั

ผลิตภณัฑข์อง ExxonMobil เพิ*มความเร่งด่วนของการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื*อง" การปลดพนกังานจะเป็นทั&งแบบสมคัรใจและ

ไม่สมคัรใจ โดยก่อนหนา้นี &ในเดือนต.ค. Exxon ระบวุ่า จะปลดพนกังานราว 1,600 ตาํแหน่งจากการดาํเนินงานในยโุรปภายในสิ &นปี 2021 

 (-) สเปนประกาศภาวะฉุกเฉ ิน 6 เดือนร ับมือโควิด-19 สเปนจะอยู่ภายใตภ้าวะฉกุเฉินจนถงึตน้เดือนพ.ค. ซึ*งใหอ้าํนาจรฐับาลระดบัภมิูภาค

ในการตดัสินใจประกาศเคอรฟิ์วและจาํกดัการเดินทางเพื*อควบคมุการระบาดของโควิด-19 สเปนขยายภาวะฉกุเฉิน 6 เดือน สเปนเป็นหนึ*งใน

พื&นที*ที*โควิด-19 ระบาดมากที*สดุในยุโรป โดยมีผูติ้ดเชื &อกว่า 3 ลา้นคน การรบัมือของสเปนต่อโรคระบาดดังกล่าวมักจะถกูขดัขวางจากความ

ขดัแยง้ทางการเมือง แต่ครั&งนี &รฐับาลไดค้ะแนนเสียงเพียงพอเพื*อใหร้ฐัสภาสนบัสนนุการขยายคาํสั*งเบื &องตน้ 2 สปัดาหอ์อกไปถงึวนัที* 9 พ.ค. 

 (+/-) หาเสียงโค้งสุดท ้าย'ไบเดน'น ํา'ทร ัมป์'ต่อเนื อง หาเสียงโค้งสุดทา้ย'ไบเดน'น ํา'ทร ัมป์'ต่อเนื อง  วนัเลือกตั&งประธานาธิบดีใกลเ้ขา้มา

เต็มที โพลลห์ลายสาํนกัชี &โจ ไบเดน นาํประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ อยู่มาก สาํนกัข่าวซเีอ็นเอ็น รายงานเมื*อวนัพฤหสับดี (29 ต.ค.) ถงึผลสาํรวจ

ความคิดเห็นทั* วประเทศจัดทาํโดยบริษัทวิจัยอิสระ “เอสเอสอารเ์อส”ในช่วงโคง้สุดท้ายของการหาเสียง พบว่า ผูที้*ตั&งใจไปเลือกตั&ง 54% 

สนบัสนนุโจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต 42% สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไบเดนนาํมาในทกุโพลลข์องซีเอ็น

เอ็นตั&งแต่ปี 2562 และนาํมากอย่างมีนัยสาํคญัในการทาํโพลระดับชาตินับตั&งแต่ฤดูใบไมผ้ลิ แมว่้าผลการเลือกตั&งจะตัดสินกนัที*ระดบัรฐัโดย

คณะผูเ้ลือกตั&ง แต่คะแนนนิยมโคง้สดุทา้ยของการหาเสียง ไบเดนนาํในระดบัชาติมากยิ*งกว่าผูส้มคัรประธานาธิบดีคนใดเคยทาํได ้

 (+/-) "ทร ัมป์"ช ูจ ีด ีพ ีแกร ่งขณะ"ไบเดน"โต้เศรษฐกิจเสียหายหนักในการหาเสียงโค้งสุดท ้าย คณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด ์

ทรมัป์ของสหรฐัยกย่องว่า ตัวเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อันแข็งแกร่งที*เผยแพร่เมื*อวานนี&เป็นหลักฐานว่า เศรษฐกิจสหรฐั

กาํลังฟื&นตวัอย่างรวดเร็ว ขณะที*นายโจ ไบเดน ผูท้า้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต มุ่งความสนใจไปยงั "ความเสียหายรุนแรง" 

ทางเศรษฐกิจที*ยงัคงอยู่จากโรคระบาด ขอ้มลูจากกระทรวงพาณิชยส์หรฐัแสดงว่า เศรษฐกิจเติบโตตามอตัรารายปีที* 33.1% ในไตรมาส 3 ซึ*งสงู

เหนือความคาดหมาย แต่เศรษฐกิจยงัอยู่ในระดบัตํ*ากว่าช่วงสิ &นปี 2019 อยู่ 3.5% นอกจากการปรบัลงดงักล่าวแลว้ ชาวอเมรกินัว่างงานจาํนวน

มาก ซึ*งความยากลาํบากอาจเป็นปัจจยัในการตดัสินใจของพวกเขาว่า จะสนบัสนนุปธน.ทรมัป์หรอืนายไบเดนในการเลือกตั&งประธานาธิบดีครั&ง

นี &  ดา้นนายไบเดนไดย้ํ&าเตือนผูล้งคะแนนเสียงว่า เศรษฐกิจยงัอยู่ใน "ภาวะยํ*าแย่อย่างหนกั" และการฟื&นตวัซึ*งสรา้งประโยชนต่์อ"ชนชั&นสงู"เป็น

ส่วนใหญ่ กาํลงัชะลอตวัลง 

 

 

  ท ี มา: 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 ์   4.3M** -1.6% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั&งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020  33.1%** -31.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั&งแรกรายสปัดาห ์  751K** 787K 

 19.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี &ยรีไฟแนนซข์องธนาคารกลางยุโรป(ECB)  0.00%** 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์  - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที*รอปิดการขาย  -2.2%** 8.8% 

วนัศกุรที์* 30 ต.ค. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั&งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   7.3% -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.   58.2 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 


