
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,858 1,847 1,831 

1,885 1,897 1,911 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 6.30  ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะรีบาวด์กลบั  แต่ก็ปรับตวัขึ �นได้ไมไ่กลนกัโดยมีระดบัสงูสดุในระหว่างวนัเพียง 1,885.03 ดอลลาร์
ต่อออนซ์  ก่อนที2ราคาจะปรับตวัลงอีกครั �งโดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที2ดีเกินคาด  อาทิ  ตวัเลขประมาณการครั �งที2 1 สําหรับ GDP 
ประจําไตรมาส 3/2563 ที2ขยายตวัถึง 33.1% ซึ2งเป็นการขยายตวัสงูเป็นประวตัิการณ์นับตั �งแต่ที2สหรัฐเริ2มมีการรวบรวมข้อมลูในปี 1947 และ “ดีกว่า” ที2นักวิเคราะห์คาดไว้ที2ระดับ 32%  ส่วน
ตัวเลขผู้ ยื2นขอสวัสดิการว่างงานปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที2 2 ติดต่อกัน โดยลดลงสู่ระดับ 751,000 รายในสัปดาห์ที2แล้ว และตํ2ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที2ระดับ 778,000 ราย  
นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ2มจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยโูร  หลังธนาคารกลางยโุรป(ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี �ย และคงวงเงินในการซื �อพันธบตัรตามโครงการ  PEPP ไว้
ตามเดิม  แต่ส่งสญัญาณเตรียมผ่อนคลายนโยบายเพิ2มเติมในการประชมุเดือนธ.ค. ขณะที2ความกงัวลเกี2ยวกบัการใช้มาตรการ Lockdown รอบใหมใ่นยโุรปเพื2อป้องกนัการระบาดของCOVID-19 
ยงัคงบั2นทอนการฟื�นตวัของสกลุเงินยโูรเช่นกนั  ปัจจยัที2กล่าวมา  กดดนัราคาทองคําให้ร่วงลงต่อจนแตะระดบัตํ2าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,858.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื �อขาย  ก่อน
จะมีแรงซื �อ Buy the dip หนนุให้ราคาลดช่วงติดลบ และฟื�นตวัขึ �นมาปิดตลาดที2 1,869.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี2ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผย
ดชันี Core PCE, การใช้จ่ายและรายได้ส่วนบคุคล, ดชันี PMI เขตชิคาโก และดชันีความเชื2อมั2นผู้บริโภคช่วงท้าย จาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1885.03 1858.90 1876.32 1869.40 -6.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1897.20 24.22 40.85 

MA 50 Days 1915.65 25.25 42.29 

MA 200 Days 1770.78 19.88 40.84 

RSI 9 Days 37.34 36.79 27.72 

RSI 14 Days 41.31 40.86 33.59 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,258.25 0.00 

ishare 17,411.69 -28.93 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9685 0.7045 0.9420 

10 วนั 0.9661 0.7172 0.8443 

20 วนั 0.9230 0.6148 0.6212 

50 วนั 0.9562 0.2204 0.8428 

100 วนั 0.9501 0.4908 0.9237 

200 วนั 0.8969 0.1071 0.8840 

 

 

30 ตลุาคม 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการซื อขายเก็งกําไรระยะสั น เสี�ยงซื อใน
บริเวณ 1,860-1,858  ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหาก
หลุด 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แต่ในระหว่างวันหากราคา
ทองคําไม่ทะลุแนวต้าน 1,885-1,897 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
อาจจะเหน็การอ่อนตัวลงอีกครัง 

 

หากการออ่นลงของราคาไมห่ลดุโซนแนวรับอยูท่ี2 1,860-1,858  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินว่าราคาจะพยายามสร้างฐานราคาสะสมแรงซื �ออีก
ครั �ง แตห่ากราคาปรับตวัขึ �นในระดบัจํากดั หรือราคาทองคําทดสอบแนวต้านที2 1,885-1,897 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่ยงัไม่สามารถผ่านได้ ซึ2งนัก
ลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไรเนื2องจากชว่งที2ผ่านมาเมื2อราคาทองคํามีการปรับตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั  
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที�รอปิดการขายลดลง สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) 
เปิดเผยวา่ ดชันีการทําสญัญาขายบ้านที2รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 2.2% ในเดือนก.ย. เมื2อเทียบรายเดือน และสวนทางนกัวิเคราะห์ที2
คาดวา่ดชันีจะปรับตวัขึ �น 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื�นขอสวัสดกิารว่างงานตํ�ากว่าคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื2นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
ปรับตวัลงเป็นสปัดาห์ที2 2 ติดต่อกัน โดยลดลงสู่ระดบั 751,000 รายในสปัดาห์ที2แล้ว ซึ2งเป็นระดบัตํ2าที2สุดนบัตั �งแต่วนัที2 14 มี.ค. ซึ2งเป็นช่วงเริ2มต้นการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 และตํ2ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที2ระดบั 778,000 ราย หลงัจากอยู่ที2ระดบั 791,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (-)ECB มีมตคิงดอกเบี ยวันนี  แต่ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายในเดือนธ.ค.  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายและวงเงิน
ในการซื �อพนัธบตัรในการประชมุวนันี �  อย่างไรก็ดี ECB ส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบายในการประชุมเดือนธ.ค. ขณะที2จบัตาเศรษฐกิจในภูมิภาคที2ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  "คณะกรรมการ ECB จะทําการทบทวนการใช้เครื2องมือนโยบายอย่างเหมาะสมเพื2อรับมือกับ
สถานการณ์ที2เกิดขึ �น และสร้างความมั2นใจว่าภาวะทางการเงินจะยงัคงเอื �อต่อการสนบัสนนุการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ และป้องกนัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ที2จะมีตอ่คาดการณ์เงินเฟ้อ" แถลงการณ์ของ ECB ระบ ุ ทั �งนี � ECB จดัการประชุมนโยบายการเงินในวนันี � โดยที2ประชุมมีมติคง
อตัราดอกเบี �ยนโยบาย หรืออตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซ์ที2ระดบั 0% ซึ2งเป็นระดบัตํ2าสดุเป็นประวตัิการณ์ และคงอตัราดอกเบี �ยเงินฝากที2ธนาคารพาณิชย์ฝาก
ไว้กับ ECB ที2ระดบั -0.50% ขณะที2คงอัตราดอกเบี �ยเงินกู้ ที2ระดบั 0.25%  ECB ระบุว่าจะยังคงตรึงอตัราดอกเบี �ยที2ระดบัปัจจุบนั หรือตํ2ากว่าระดบั
ดงักล่าว จนกว่าอตัราเงินเฟ้อปรับตวัขึ �นสู่เป้าหมายของ ECB ซึ2งระบุให้ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกิน 2%"  นอกจากนี � ECB มีมติคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตาม
โครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที2ระดบั 1.35 ล้านล้านยูโร โดยจะซื �อพนัธบตัรตามโครงการดงักล่าวจนถึงเดือนมิ.ย.
2564 หรือจนกระทั2ง ECB พิจารณาวา่วกิฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

• (-) สหรัฐเผย GDP Q3/63 พุ่ง 33.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครั �งที2 1 สําหรับตวัเลขผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 3/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 33.1% ซึ2งเป็นการขยายตวัสูงเป็นประวตัิการณ์นบัตั �งแต่ที2
สหรัฐเริ2มมีการรวบรวมข้อมลูในปี 2490 หรือกวา่ 70 ปีก่อนหน้านี �  ตวัเลขการขยายตวัดงักล่าวดีกวา่ที2นกัวเิคราะห์คาดไว้ที2ระดบั 32% 

• (-)ยูโรอ่อน วิตกล็อกดาวน์ยุโรป, ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงิน  สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื2อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที2ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื2อคืนนี � (29 ต.ค.) หลงัจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสญัญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมเดือนหน้า 
นอกจากนี � สกลุเงินยโูรยงัได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลเกี2ยวกบัการใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ในยุโรป เพื2อป้องกนัการระบาดของไวรัสโควิด-19  ยู
โรอ่อนค่าลงเมื2อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที2ระดบั 1.1671 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1752 ดอลลาร์ ขณะที2เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที2ระดบั 1.2927 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.2991 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7026 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7059 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เมื2อเทียบกบัเงินเยน ที2ระดบั 104.66 เยน จากระดบั 104.33 เยน และแข็งค่าเมื2อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที2ระดบั 0.9158 ฟรังก์ จากระดบั 0.9100 ฟรังก์ 
นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื2อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที2ระดบั 1.3324 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3296 ดอลลาร์แคนาดา  ส่วนดชันี
ดอลลาร์ ซึ2งเป็นดชันีวดัความเคลื2อนไหวของดอลลาร์เมื2อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ2มขึ �น 0.58% แตะที2ระดบั 93.9493 เมื2อคืนนี � 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 139.16 จุด ขานรับข้อมูลศก.แข็งแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดดีดตวัขึ �นกว่า 100 จุดเมื2อคืนนี � (29 ต.ค.) ขานรับ
ข้อมลูเศรษฐกิจที2แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ2งรวมถงึตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที2ขยายตวัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ นอกจากนี � 
ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที2นกัลงทนุเข้าซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อนัเนื2องมาจากการคาดการณ์ที2ว่าผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีจะออกมาดีเกิน
คาด  ดชันีเฉลี2ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที2 26,659.11 จดุ เพิ2มขึ �น 139.16 จุด หรือ +0.52% ขณะที2ดชันี S&P500 ปิดที2 3,310.11 จุด เพิ2มขึ �น 39.08 จุด 
หรือ +1.19% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที2 11,185.59 จดุ เพิ2มขึ �น 180.72 จดุ หรือ +1.64% 

 

                         ที2มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที2 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื2อมั2นทางธุรกิจโดย Ifo   92.7** 93.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.   959K** 1011K 

วนัองัคารที2 27 ต.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั2งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนก.ย.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั2งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.ย.   1.9%** 0.5% 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื2อมั2นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   100.9** 101.8 

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

วนัพธุที2 28 ต.ค. 21.30น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   4.3M** -1.6% 

วนัพฤหสับดีที2 29 ต.ค. ไม่ระบ ุ ญี2ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)  - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020  33.1%** -31.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์  751K** 787K 

 19.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซ์ของธนาคารกลางยุโรป(ECB)  0.00%** 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด  - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที2รอปิดการขาย  -2.2%** 8.8% 

วนัศกุร์ที2 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 ดชันีความเชื2อมั2นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนต.ค.จาก UoM   81.2 81.2 

 
21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนต.ค.จาก UoM   - 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์ มาก   ปานกลาง   น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที2มีการประกาศออกมา 

*ที2มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที2 23 ตลุาคม 2020 ซึ2งอาจมีการเปลี2ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


