
 

 

 

 

   

1,927  1,906  1,887 

 1,966  1,980  1,992 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้ดีดตวัขึ �น รบัแรงหนนุจากดชันีดอลลารท์ี�ขยบัลงมา ในขณะที�ธนาคารกลางใหญ่ๆหลายแห่งจะมีการประชมุในสปัดาหนี์ � ทั�ง ธนาคารกลางสหรฐั
(FED) ธนาคารกลางญี�ปุ่ น(BOJ) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางเหล่านี �จะตรึงดอกเบี �ยไวท้ี�ระดับตํ�า ช่วยหนุนราคาทองคาํไว ้ 
ทา่มกลางความไมแ่น่นอนในการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ จากการระบาดของโควิด-19ที�มีแนวโนม้เพิ�มขึ �นตอ่เนื�อง หลงัทั�วโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสมเพิ�มขึ �นทะล ุ29.1 ลา้นราย ซึ�งพบ
ผูต้ิดเชื �อแลว้อยา่งนอ้ย 181 จาก 193 ประเทศทั�วโลก มีเพียงมาเก๊า เกรนาดา เซนตค์ิดสแ์ละเนวิส และนครรฐัวาติกนัเท่านั�นที�ผูป่้วยโควิด-19 ทั�งหมดหายดีแลว้และยงัไม่
พบผูป่้วยรายใหม่เพิ�มเติม เป็นปัจจยับั�นทอนการขยายตวัของเศรษฐกิจ จงึกระตุน้แรงซื �อทองคาํ  แตร่าคาทองคาํอาจขยบัขึ �นไดไ้มไ่กล เนื�องจากนกัลงทนุรอผลการประชมุ
ของธนาคารกลางตา่งๆ เพื�อประเมินสถานการณอี์กครั�ง  ทั�งนี � เนน้จบัตาไปที�การประชมุ FED ซึ�งจะมีขึ �นในวนัที� 15-16 ก.ย. โดยจะทราบผลกลางดกึของคืนวนัพธุ คาดว่า
การประชมุครั�งนี �อาจจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกบันโยบาย "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" หรือ Average-inflation targeting (AIT) ซึ�งเป็นเครื�องมือทางการเงินที�นายเจอ
โรม พาวเวล ประธานเฟด ไดก้ลา่วถึงในการประชมุประจาํปีที�เมืองแจ็กสนั โฮล เมื�อเดือนที�แลว้  สาํหรบัวนันี � ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั   ดา้นปัจจยัทางเทคนิค
ประเมินว่า  วันก่อนหน้าราคาทองคาํเคลื�อนไหวในกรอบ หากราคาไม่หลุด 1,927-1,906 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตัวขึ �นทดสอบแนวตา้นโซน 1,954-1,966 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์ (1,966 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ระดบัสงูสดุของสปัดาหก์่อนหนา้) ประกอบกับช่วงที�ผ่านมา ดชันีมีการแกวง่ตวัในกรอบที�แคบลง ดงันั�นควรปรบัสถานะ การ
ลงทนุตามการเคลื�อนไหวของราคา กลยทุธก์ารลงทนุ แนะนาํซื �อ โดยอาจใชบ้รเิวณ 1,927-1,906 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,887 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที�
หากราคาดีดตวัขึ �นแนะนาํทยอยขายทาํกาํไรตั�งแตร่าคา 1,954-1,966 ดอลลารต์อ่ออนซเ์พื�อรอเขา้ซื �อใหมเ่มื�อราคาออ่นตวั แตถ่า้ผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 
 

                     เ น้ น เ ก็ งก ําไ ร ร ะย ะสั� น  ส ํ าห ร ับ ก าร ซ ื� อ อ าจ

พิจาร ณาบ ริเวณแ น วร ับ  1,927-1,906 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ แ ละ

หากราคาขยับข ึ�นควรแบ่งขายท ําก ําไรบางส่วนหากไม่ผ่านโซน 

1,954-1,966 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตถ่้าผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

 

14 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

14/09/2563  11.20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,941.77 1,948.64 6.87  0.35% 

Spot Silver ($) 26.76 26.83 0.07  0.26% 

เงนิบาท (฿/$) 31.25 31.28 0.03  0.09% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,850 150  0.52% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.83 40.00 0.17  0.43% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.98 37.59 0.61  1.65% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1829 1.1848 0.0018  0.15% 

ที8มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) WHO รายงานยอดผู้ต ิดโควิด-19 ท ั8วโลกเพ ิ8มสูงสุดในวัน เดียว, เพ ิ8มกว่า 307,000 ราย  องคก์ารอนามัยโลก (WHO) รายงานการ
เพิ�มขึ �นของยอดผูติ้ดโควิด-19 สงูเป็นประวติัการณใ์นวนัเดียวเมื�อวานนี� ในขณะที�ยอดทั�งหมดเพิ�มขึ �น 307,930 รายใน 24 ชั�วโมง  เว็บไซตข์อง 
WHO ระบุว่า การเพิ�มขึ �นมากที�สุดมาจากอินเดีย, สหรฐั และบราซิล ยอดผูเ้สียชีวิตเพิ�มขึ �น 5,537 คน รวมทั�งหมดเป็น 917,417 คน อินเดีย
รายงานยอดผูติ้ดโควิดรายใหม่ 94,372 คน 

 (+) ท ั8วโลกติดโควิด-19 ทะลุ 29.1 ล้านราย-เสียช ีวิตกว่า 9.2 แสนราย ทั�วโลกมีผูติ้ดเชื �อโควิด-19 สะสม 29,172,136 ราย เพิ�มขึ �น 240,652 
ราย เสียชีวิต 927,920 ราย เพิ�มขึ �น 3,839 ราย หายป่วย 21,015,145 ราย สหรฐัฯมากสุดติดเชื �อรวม 6,706,648 ราย วันที� 14 ก.ย.63 เวลา 
06.30 น. worldometer ซึ�งเป็นเว็บไซตร์ายงานขอ้มลูล่าสดุที�มีการรวบรวมจากหน่วยงานดา้นสาธารณสขุทั�วโลก รายงานจาํนวนผูติ้ดเชื �อโควิด-
19 ทั�วโลก อยู่ที� 29,172,136 ราย เพิ�มขึ �น 240,652 ราย ส่วนจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากไวรสัโควิด-19 ทั�วโลก อยู่ที� 927,920 ราย เพิ�มขึ �น 3,839 ราย 
หายป่วย 21,015,145 ราย  สหรฐัฯมีผูติ้ดเชื �อโควิด-19 มากที�สุด มีผูติ้ดเชื �อสะสม 6,706,648 ราย อันดับ 2 อินเดีย 4,845,003 ราย อันดับ 3 
บราซิล 4,330,466 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 1,062,811 ราย อันดับ 5 เปรู 729,619 ราย อันดับ 6 โคลัมเบีย 716,319 ราย อันดับ 7 เม็กซิโก 
663,973 ราย อนัดบั 8 อาฟรกิาใต ้649,793 ราย อนัดบั 9 สเปน 576,697 ราย และอนัดบั 10 อาเจนติน่า 555,537 ราย 

 (-) บร ิษัทในเคร ือ"Sinopharm"ฉ ีดวัคซ ีนโควิด-19 ให ้กับปชช.หลายแสนคนในจีน บริษัทในเครือของ Sinopharm ของจีนเปิดเผยว่า ทาง
บรษัิทไดฉี้ดวคัซนีโควิด-19 ใหก้บัประชาชนหลายแสนคนในจีนแลว้ โดยใชว้คัซนี 2 ชนิดที�อยู่ในระหว่างการทดลอง อนัเป็นส่วนหนึ�งของแผนการ
ใชฉ้กุเฉินที�จีนอนมุติัเมื�อเดือนก.ค.ที�ผ่านมา  บริษัท China National Biotec Group Co. ไดต้ดัสินใจเดินหนา้ดว้ยการดาํเนินการดงักล่าว แมว่้า
มีคาํเตือนจากประเทศตะวันตกว่า วัคซีนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการทดสอบเพิ�มเติมก่อนที�จะเปิดตัวสาํหรบัการใชใ้นสาธารณชน ในขณะเดียวกัน 
Sinovec Biotech ไดฉี้ดวัคซีนโควิด-19 ที�อยู่ในการทดลองของทางบริษัทใหก้ับพนักงานและครอบครวัของพวกเขา 3,000 คน วคัซีนทั�งหมด
ดงักล่าวอยู่ในการทดลองทางการแพทยร์ะยะที� 3 และระยะสดุทา้ย ซึ�งจาํเป็นตอ้งยืนยนัว่า วคัซีนใหก้ารปกป้องที�มีประสิทธิภาพต่อโควิด-19 
และปลอดภยัในการใช ้

 (-) ซอี ีโอ"Pfizer"เผยอาจกระจายวัคซ ีนโควิด-19 แก่ชาวอเมร ิก ันก่อนสิ�นปี นายอลัเบริต์ บรูล์า ซีอีโอของบริษัท Pfizer กล่าวเมื�อวานนี�ว่า 
อาจจะมีการกระจายวคัซีนโควิด-19 ของทางบริษัทใหแ้ก่ชาวอเมริกนัก่อนสิ �นปี ถา้พบว่าวคัซีนมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ นายบรูล์า
กล่าวว่า Pfizer ซึ�งเป็นผูผ้ลิตยา อาจจะมีขอ้มลูสาํคญัจากการทดลองขั�นปลายเพื�อยื�นต่อองคก์ารอาหารและยา (FDA) ภายในสิ �นเดือนต.ค. ซึ�ง
ถา้ FDA อนมุติัวคัซีนดงักล่าว ทางบรษัิทพรอ้มที�จะกระจายวคัซนี "หลายแสนโดส"  เมื�อวนัเสารที์�ผ่านมา Pfizer ยื�นขอ้เสนอต่อ FDA เพื�อขยาย
การทดลองระยะปลายเพื�อรวมถงึผูเ้ขา้รว่มมากถงึ 44,000 คน ซึ�งเพิ�มขึ �นอย่างมากจากเปา้หมายก่อนหนา้นี �ที� 30,000 คน 

 (+/-) จับตาประชุมเฟด 15-16 ก.ย.นี � คาดเปิดเผยรายละเอ ียด "เป้าหมายเงิน เฟ้อ เฉลี8ย" นักลงทุนในตลาดการเงินจับตาการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที� 15-16 ก.ย.นี � ขณะที�นกัวิเคราะหค์าดการณว่์า ที�ประชมุเฟดจะใหร้ายละเอียดมากขึ �น
เกี�ยวกับ "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" ซึ�งเป็นเครื�องมือทางการเงินที�นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ไดก้ล่าวถึงในการประชุมประจาํปีที�เมือง
แจ็กสัน โฮล เมื�อเดือนที�แลว้ ในการประชมุแจ็กสนั โฮล เมื�อวันที� 27 ส.ค.ที�ผ่านมานั�น นายพาวเวลไดข้ึ �นกล่าวสุนทรพจนโ์ดยระบุว่า เฟดจะ
เปลี�ยนแปลงแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางใหเ้งินเฟ้อดีดตวัขึ �นมากกว่าเดิมเพื�อสนบัสนนุตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ
สหรฐั นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะใชเ้ครื�องมือใหม่ที�เรยีกว่า "เปา้หมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" ซึ�งจะทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และสามารถดีด
ตวัขึ �นเหนือ 2% แทนที�จะกาํหนดเป้าหมายตายตวัที� 2% การประกาศปรบัเปลี�ยนนโยบายการเงินดังกล่าว ส่งผลใหมี้แนวโนม้นอ้ยลงที�เฟดจะ
ปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยเมื�ออัตราว่างงานลดลง ตราบใดที�อัตราเงินเฟ้อไม่ไดดี้ดตัวขึ �น ขณะที�ก่อนหนา้นี � เฟดมีความเชื�อว่าอัตราว่างงานตํ�าจะ
ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อพุ่งขึ �นจนถงึขีดอนัตราย ทาํใหเ้ฟดดาํเนินการล่วงหนา้ดว้ยการรบีปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยเพื�อสกดัเงินเฟ้อที�อาจก่อตวัขึ �น 
 

  ที8มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั�งกอ่น 

วนัจนัทรที์� 14 ก.ย. 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   2.8% 9.1% 

วนัองัคารที� 15 ก.ย. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   5.1% 4.8% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนส.ค.   -0.5% -1.6% 

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.0% -1.1% 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   63.0 64.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   70.0 71.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนก.ย.   6.2 3.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนส.ค.   71.7% 70.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   1.2% 3.0% 

วนัพธุที� 16 ก.ย. 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนส.ค.   0.1% 1.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื �นฐานเดือนส.ค.   1.0% 1.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   1.1% 1.2% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธรุกิจเดือนก.ค.   0.2% -1.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   78 78 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีที� 17 ก.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 18.00 น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   15.0 17.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   825K 884K 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.   1.51M 1.50M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.47M 1.50M 

วนัศกุรที์� 18 ก.ย. 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   1.3% 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   75.0 74.1 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 11 กนัยายน 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


