
  

                      หากราคาสามารถท รงตัวร ักษาระดับได้ จะเห ็น
ราคาค่อยๆ ปร ับตัวข ึ นไปทดสอบแนวต้านที# 1,880-1,885 ดอลลาร ์
ต ่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยนืเหนือแนวต้านได้ ประเมินว่าราคา
ทองคาํจะอ ่อนตัวลงทดสอบแนวร ับบร ิเวณ 1,860-1,858 ดอลลาร ์
ต ่อออนซ ์และแนวร ับสาํคัญโซน 1,847 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

30 ตุลาคม 2563 

สรุป  แมก้ระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯเปิดเผยผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP)ในไตรมาสที) 3/2020 ขยายตวัที) 33.1% เมื)อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ ซึ)ง
เป็นการขยายตวัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ หลงัไดแ้รงหนนุจากการที)รฐับาลเริ)มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์ซึ)งทาํใหเ้ศรษฐกิจของสหรฐัฯกลบัขยายตวัไดอี้ก
ครั?ง  แต่การระบาดหนกัของไวรสัโควดิ-19 ยงัคงสรา้งความวิตกต่อเสน้ทางการฟื?นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัหลงัจากนี?  ขณะที) Exxon Mobil เปิดเผยว่า จากการ
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทาํใหบ้ริษัทคาดการณ์ว่าอาจขาดทุนต่อเนื)องเป็นไตรมาสที) 3 โดยเตรียมที)จะเลิกจา้งพนกังานมากถึง 14,000 คน หรือคิดเป็น 15% 
ของพนกังานทั?งหมด 88,300 คน  ผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 กระตุน้ใหน้กัลงทนุเทขายสินทรพัยเ์สี)ยง กดดนัตลาดหุน้ล่วงหนา้
สหรฐัดิ)งลงกวา่ -2% ในระหว่างการซื ?อขายวนันี? บง่ชี ?วา่ตลาดหุน้สหรฐัมีแนวโนม้รว่งลงในคืนนี? ซึ)งอาจตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรทองคาํเพื)อโยกเงินไปเตมิมารจิ์ ?น
ชดเชยผลขาดทนุในตลาดหุน้ พรอ้มระวงัความผนัผวนที)อาจเกิดขึ ?นได ้จงึส่งผลใหเ้มื)อราคาทองคาํปรบัตวัขึ ?นยงัคงมีแรงขายทาํกาํไรสลบัเขา้มา ทั?งนี ?ในช่วงบา่ย
ราคาทองคาํค่อยๆปรบัตวัขึ ?น แตห่ากยงัไม่สามารถผ่านโซน 1,880-1,885 ดอลลารต์อ่ออนซซ์ึ)งเป็นระดบัสงูสดุของวนันี?และวนัก่อนหนา้ได ้ยงัคงตอ้งระมดัระวงั
แรงขายออกมา แต่หากสามารถยืนไดม้ั)นคงราคาจะขยบัขึ ?นต่อทดสอบแนวตา้นสาํคญับรเิวณ 1,897 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ซึ)งนกัลงทนุอาจแบง่ทองคาํออกขายทาํ
กาํไรบางส่วน ซึ)งหากราคาไม่สามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกรง่ ยงัมีโอกาสที)ราคาทองคาํจะอ่อนตวัลงเพื)อสะสมแรงซื ?ออีกครั?ง ซึ)งนกัลงทนุสามารถเขา้ซื ?อเมื)อราคามี
การย่อตวั โดยประเมินแนวรบับรเิวณ 1,858-1,847 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื)อรอขายทาํกาํไรเมื)อราคาดีดตวัขึ ?น 
 
 
ตารางท ี# 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

30/10/2563 16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,867.30 1,873.35 6.05  0.32% 

Spot Silver ($) 23.23 23.40 0.17  0.73% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.17 0.01  0.02% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,800 27,650 -150  -0.54% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 37.65 37.21 -0.44  -1.17% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.08 35.82 -0.26  -0.72% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1674 1.1674 0.0000  0.00% 

ที#มา : Bisnews 

ท ี#มา : Bisnews 

 

 1,858  1,847  1,831 

  1,885  1,897  1,911 

 



 

 

 (+) "ฟ อซ ี"  เต ือนวิกฤตโควิดในสหรัฐลากยาวถึงปีหน้า โบย้ปชช.ไม่ยอมสวมหน้ากาก นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อาํนวยการสถาบันภูมิแพ้และ
โรคตดิต่อแห่งชาติสหรฐั และเป็นนายแพทยใ์หญ่ของคณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการควบคมุไวรสัโควดิ-19 ของทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า ชาวอเมริกนัจาํนวน
มากอาจไม่สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติไดจ้นกว่าจะถึงปลายปี 2564 หรือในปี 2565 "เราจะเริ)มเขา้สู่สภาวะปกติในช่วงปลายปี 2564 และอาจจะถึงปี
ถดัไป" 

 (+) อ ียูเผยประมง,เงินอุดหนุนยังคงเป็นประเด็นสําคัญในการเจรจาเบร ็กซ ิท นางอัวรซู์ลา ฟอน แดร ์ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) 
กล่าวเมื)อวานนี?วา่ ขอ้ตกลงเกี)ยวกบัการประมงและกฎการใหเ้งินอุดหนนุของรฐัเป็นประเด็นสาํคญั 2 ประเดน็ในการเจรจากบัองักฤษ  "เรามีความคืบหนา้ที)
ดี แต่เราตอ้งการเห็นความคืบหนา้มากขึ ?นในประเด็นสาํคญัทั?ง 2 ประเด็นดงักล่าวและการแข่งขนัที)เท่าเทียมกนั " นางฟอน แดร ์ไลเอินกล่าวในการแถลง
ข่าว  "ขณะนี?เรากาํลงัหาวิธีที)เราจะสรา้งระบบที)เป็นธรรมสาํหรบัทั?ง 2 ฝ่าย ซึ)งเป็นเงื)อนไขที)จาํเป็นสาํหรบัองักฤษในการเขา้ถึงตลาดเดี)ยวที)ปลอดภาษีและ
โควตา้" เธอกล่าว 

 (+) เอ ็กซอนโมบิลเล็งปลดพนักงาน 1.4 หมื#นคน เหตุโควดิฉุดดมีานด-์ราคานํ ามัน เอ็กซอนโมบลิ คอรป์ บรษัิทพลงังานยกัษ์ใหญ่ของสหรฐัประกาศ
แผนปลดพนกังานประมาณ 14,000 คนทั)วโลก หรือคิดเป็นสดัส่วนราว 15% เนื)องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการและ
ราคาพลงังาน เอ็กซอนโมบิลระบุในแถลงการณ์ว่า ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทาํใหบ้ริษัทตอ้งเร่งปรบัการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรบัลด
ตน้ทนุ 

 (-) อ ุปสงคท์องในอ ินเดยีลดลง 30%, แต่ท ัศนะบวกอย่างระมัดระวังกลับคืนสู่ตลาด  สภาทองคาํโลกระบวุ่า อปุสงคท์องในอินเดียลดลง 30% ในไตร
มาสก่อนหนา้ แต่ "ทศันะบวกอย่างระมัดระวงั" ไดห้วนคืนสู่ตลาดดงักล่าวแลว้ อินเดียเป็นหนึ)งในตลาดทองขนาดใหญ่ที)สุด สภาทองคาํโลกระบุว่า อุป
สงคอ์ญัมณีในอินเดียระหวา่งเดือนก.ค.-ก.ย.ลดลง 48% เมื)อเทียบรายปี สู่ 52.8 ตนั จากประมาณ 101.6 ตนัเมื)อปีก่อนหนา้ แตอุ่ปสงคส์าํหรบัทองในฐานะ
การลงทุนเพิ)มขึ ?น 52% มาที) 33.8 ตนัต่อปี นายโซมาซนัดาราม พีอาร ์กรรมการผูจ้ัดการสภาทองคาํโลกประจาํอินเดียระบุในแถลงการณ์ว่า อุปสงคท์อง
โดยรวม ซึ)งรวมถงึอญัมณีและการลงทนุ ลดลงในไตรมาสที)สิ ?นสดุเดือนก.ย. แตก่ารลดลงดงักล่าวรุนแรงนอ้ยกวา่การรว่ง 70% ในช่วง 3 เดือนก่อนหนา้ 

 (-) "Moderna"เตร ียมรายงานข้อมูลวัคซ ีนโควิด-19 ข ั นปลายในเดือนหน้า เมื)อวานนี?บริษัท Moderna Inc ระบุว่า ทางบริษัทเตรียมรายงานขอ้มูล
เบื ?องตน้จากการทดลองวคัซีนโควิด-19 ขั?นปลายเดือนหนา้ ซึ)งเป็นการเสนอกรอบเวลาที)ชดัเจนที)สุดสาํหรบักาํหนดเวลาที)โลกจะรูว้่า วคัซีนดงักล่าวจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ บรษัิท Moderna Inc ซึ)งเป็นหนึ)งในผูน้าํการแข่งขนัผลิตวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ทั)วโลกคาดวา่ คณะกรรมการสงัเกตการณข์อ้มลูอิสระ
จะดาํเนินการพิจารณาเฉพาะกาลต่อการทดลองกบัผูเ้ขา้รว่มการทดลอง 30,000 คนในเดือนพ.ย. หุน้ดงักล่าวปรบัขึ ?น 3% บรษัิท Moderna Inc ระบวุ่า ทาง
บรษัิทเตรียมกระจายวคัซีน mRNA-1273 และคาดวา่จะสามารถผลิตวคัซีนได ้20 ลา้นโดสภายในสิ ?นปี และระหวา่ง 500 ลา้น - 1 ลา้นโดสในปี 2021 

 (+/-)  ฮั#งเส็งปิดร ่วง 479.18 จุด ผิดหวังผลประกอบการแอปเปิล ดชันีฮั)งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งลงเกือบ 2% ในวนันี? จากแรงขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี 
เนื)องจากความกงัวลเกี)ยวกบัผลประกอบการของบรรดาบริษัทที)เป็นซพัพลายเออรข์องแอปเปิล และบรษัิทอินเทอรเ์น็ต หลงัจากแอปเปิล อิงค ์เปิดเผยผล
ประกอบการที)น่าผิดหวงั โดยยอดขายไม่เป็นไปตามเปา้ในไตรมาสที)ผ่านมา เนื)องจากการชะลอเปิดตวัสมารท์โฟนที)รองรบัเครือข่าย 5G ดชันีฮั)งเส็งปิดวนันี?
ที) 24,107.42 จดุ ลดลง 479.18 จดุ หรือ -1.95% 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร ่วง วิตกโควิด-จับตาเลือกตั งสหร ัฐ ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัลง เนื)องจากตลาดกงัวลว่าการใชม้าตรการล็อกดาวนค์รั?งใหม่
ของหลายประเทศในภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อการฟื?นตวัของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนันกัลงทนุไม่กลา้ผลีผลามเขา้ลงทนุก่อนการเลือกตั?งประธานาธิบดี
สหรฐัในสัปดาหห์นา้ ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที)ระดบั 339.48 จุด ลดลง 2.28 จุด หรือ -0.67% ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั)งเศสเปิดวนันี?ที) 4,519.37 
จดุ ลดลง 50.30 จดุ, -1.10% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดที) 11,472.61 จดุ ลดลง 125.46 จดุ, -1.08% 

 
 
 

ที#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 ์   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   8.2%** -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 ้

 
 

 


