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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,895 1,915 

L2 1,887 1,921 

L3 1,882 1,926 

Date 28 Oct 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,895 

Target 1,915 

Stoploss 1,880 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าดีดตัวขึ้น  โดยได้แรงหนุนจากค า
ส่ังซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัย หลังดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงจากการที่ดัชนีความเช่ือ 

ม่ันของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงและความ
กังวลเก่ียวกับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19  แนะรอซ้ือเก็ง
ก าไรทิศทางขาขึ้น 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

       ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวนัน้ีจากแรงขายท าก  าไรของนกัลงทุน หลงัจากดีดตวัข้ึนวานน้ี ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่พุ่ง
ข้ึนในสหรัฐและยโุรป รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐ 
       มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 3 เม่ือคืนน้ี (27 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากค าสั่งซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั 
หลงัจากดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคของสหรัฐปรับตวัลงในเดือนต.ค. อนัเน่ืองมาจากความกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 นอกจากน้ี การ
อ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัเป็นปัจจยัหนุนแรงซ้ือทองค า 

      นกัลงทุนเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจากผลส ารวจของ Conference Board ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ ระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของ
ผูบ้ริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 100.9 ในเดือนต.ค. จากระดบั 101.3 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 102.0 โดยดชันีความ
เช่ือมัน่ร่วงลงจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความวิตกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
       ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ดุลการคา้  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  GDP  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  
ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก  ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ม.
มิชิแกน เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,911.9 + 6.2 

Silver 24.57 +0.15 
Crude Oil 39.57 +1.01 

Dow Jones 27,463.19 -222.19 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
23/10/63 1,265.55 1,263.80 -1.75 
26/10/63 1,263.80 1,263.80 0.00 

27/10/63 1263.80 1266.72 +2.92 

28/10/63 00.0 00.0 0.00 
29/10/63 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวนัน้ีจากแรงขายท าก  าไรของนกัลงทุน หลงัจากดีดตวั
ข้ึนวานน้ี ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีพุ่งข้ึนใน
สหรัฐและยโุรป รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของสหรัฐ 
      ทั้งน้ี สหรัฐพบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 รายใหม่กว่า 83,000 รายทั้งในวนัศุกร์และวนั
เสาร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวนัศุกร์พบผูติ้ดเช้ือรายใหม่สูงถึง 83,700 ราย ซ่ึงเป็น
สถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ มากกว่าเม่ือกลางเดือนก.ค. ซ่ึงขณะนั้นพบผูติ้ดเช้ือ
รายใหม่ราว 77,300 ราย  หลายประเทศในยโุรป ซ่ึงรวมถึงฝร่ังเศส อิตาลี และ
สเปน ประกาศใชม้าตรการคุมเขม้คร้ังใหม่เพื่อสกดัการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ท่ีกลบัมาแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วทัว่ทวีป โดยฝร่ังเศสประกาศเคอร์ฟิวในภูมิภาค
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยหา้มประชาชนออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-
06.00 น. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ขณะที่อิตาลีจ  ากดัเวลาในการเปิดบริการของ
ร้านอาหารและผบับาร์ไปจนถึงวนัที่ 24 พ.ย. และสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็น
เวลา 15 วนั เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 
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สหรัฐฯ 

 
 

ท าเนียบขาวยอมรับไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจทันเลือกต้ังปธน. 
       นางเคยล์ีจ์ แมคเอนนานี โฆษกท าเนียบขาว กลา่วยอมรับว่า รัฐบาลและพรรคเดโมแครตคงไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงในการออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจไดท้นัก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัท่ี 3 พ.ย.  นางแมคเอนนานีต าหนินางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ วา่ท าการเรียกร้องมากเกินไป     "โอกาสริบหร่ีลงเม่ือคุณมีคนอยา่งแนนซี เพโลซี มาท าหนา้ที่
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ ซ่ึงเม่ือคุณพิจารณาขอ้เสนอของพวกเขา ขอ้เสนอเหล่าน้ีกย็งัคงคา้งคาอยู"่ นางแมคเอนนานีกล่าว 

 
 

สหรัฐฯ 

Conference Board เผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐต ่ากว่าคาดในต.ค. 
      ผลส ารวจของ Conference Board ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกจิ ระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 100.9 ในเดือน
ต.ค. จากระดบั 101.3 ในเดือนก.ย. และต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 102.0  ดชันีความเช่ือมัน่ร่วงลงจากการท่ีผูบ้ริโภค
มีความวิตกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

      ดชันีความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัปรับตวัข้ึนในเดือนต.ค. แต่ดชันีความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน
ขา้งหนา้ปรับตวัลง  ทั้งน้ี ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐเป็นการส ารวจมุมมองของผูบ้ริโภค และความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั และในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้, สถานะการเงินส่วนบุคคล และการจา้งงาน 

 
 

สหรัฐฯ 

"เอสแอนด์พี"เผยราคาบ้านสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.7% ในเดือนส.ค.  
      ผลส ารวจของเอสแอนดพ์ี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุวา่ ดชันีราคาบา้นทัว่ประเทศในสหรัฐเพิ่มข้ึน 5.7% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัในปีท่ีแลว้ หลงัจากเพิ่มข้ึน 4.8% ในเดือนก.ค.   ส่วนดชันีราคาบา้นใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ่มข้ึน 5.2% หลงัจากเพิ่มข้ึน 
4.1% ในเดือนก.ค.   
       อยา่งไรกดี็ ดีทรอยทไ์ม่ไดถู้กรวมในดชันีราคาบา้นใน 20 เมืองในเดือนน้ี เน่ืองจากมีปัญหาดา้นการรวบรวมขอ้มูล ท าใหด้ชันี
ดงักล่าวเป็นดชันีราคาบา้นใน 19 เมืองของสหรัฐ   ราคาบา้นเพิ่มข้ึนสูงสุดในเมืองฟีนิกซ์ ซีแอตเติล และซานดิเอโก  ราคาบา้นไดรั้บแรง
หนุนจากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งของผูซ้ื้อบา้น, สตอ็กบา้นท่ีตึงตวั และอตัราดอกเบ้ียจ านองท่ีระดบัต ่า 

 
สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดส่ังซ้ือสินค้าคงทนสูงกว่าคาดในเดือนก.ย. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนของสหรัฐ เช่น เคร่ืองบิน รถยนต ์และเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ที่มีอายกุารใช้
งานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป พุ่งข้ึน 1.9% ในเดือนก.ย. สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึน 0.5%   
      นอกจากน้ี ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนพื้นฐาน ซ่ึงเป็นค าสั่งซ้ือสินคา้ทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน และสินคา้ดา้นอาวุธ โดยเป็นส่ิงบ่งช้ีแผนการ
ใชจ่้ายของภาคธุรกิจ เพิ่มข้ึน 1.0% ในเดือนก.ย. สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 0.5% หลงัจากพุ่งข้ึน 2.1% ในเดือนส.ค. 

 
อังกฤษ 

อังกฤษเผยผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิดกว่า 300 ราย สูงสุดรอบ 5 เดือน 

      กระทรวงสาธารณสุของักฤษเปิดเผยวา่ ในช่วง 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา จ านวนผูเ้สียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มข้ึน 367 ราย ซ่ึงเป็น
จ านวนสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนพ.ค. สู่ระดบั 45,365 ราย  
      นอกจากน้ี องักฤษมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่จ านวน 22,885 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเช้ือในประเทศพุ่งข้ึนเป็น 917,575 ราย 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

26 ต.ค. 63 EUR 16.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ 

เยอรมันนี สถาบัน Ifo 
 92.9 93.4 

 USA 19.30 ดชันีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก  0.39 0.79 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 1,016 K 1,011 K 

27 ต.ค. 63 USA 19.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน 
 0.4% 0.4% 

 USA 20.00 ดัชนีราคาบ้านในเขต 20 เมืองใหญ่  0.4% 0.6% 

 USA 20.00 ดัชนีราคาบ้าน รัฐบาลกลาง  0.7% 1.0% 

 USA 21.00 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภค 
 102.0 101.8 

 USA 21.00 ดัชนีภาคการผลิตสาขาริชมอนด์  18 21 

28 ต.ค. 63 USA 19.30 ดุลการค้า  -85.0 B -82.9 B 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า 
 - 3.1% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก 
 - 2.8% 

 USA 19.30 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  0.1% 0.5% 

29 ต.ค. 63 EUR 15.55 อัตราการว่างงาน เยอรมันนี  6.4% 6.3% 

 EUR 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ ยโูรโซน 
 89.6 91.1 

 USA 19.30 GDP 
 38.9% -31.4% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 758K 787K 

 EUR 19.45 แถลงการณ์ ECB 
 - - 

 EUR 20.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 - -0.2% 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย  3.5% 8.8% 

30 ต.ค. 63 EUR 14.00 ยอดค้าปลีก เยอรมันนี 
 - 3.1% 

 EUR 17.00 GDP ยโูรโซน 
 - -12.1% 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 - -0.3% 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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 EUR 17.00 อัตราการว่างงาน ยโูรโซน 
 - 8.1% 

 USA 19.30 รายได้ส่วนบุคคล 
 0.3% -2.7% 

 USA 19.30 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล 
 1.0% 1.0% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วน

บุคคล 
 0.2% 0.3% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วน

บุคคลพ้ืนฐาน  
 0.2% 0.3% 

 USA 19.30 ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน 
 0.6% 0.5% 

 USA 20.45 ดัชนีจัดซ้ือจัดจ้างชิคาโก  58.0 62.4 

 USA 21.00 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 81.2 81.2 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


