
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,927 1,906 1,887 

1,966 1,980 1,992 

สรุป  ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัลดลง 2.61 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบ 1,954.72-1,936.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ราคาทองคําจะได้รับแรงหนนุ
จากความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที�ยังคงดําเนินต่อไป   
นอกจากนี :  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากสกลุเงินยโูรที�แข็งคา่เป็นวนัที� 3 ตดิตอ่กนั  ขานรับการที�ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ไม่กงัวลตอ่การแข็งคา่ของยโูร พร้อมมองเศรษฐกิจยู
โรโซนดีดตวัอย่างแข็งแกร่ง และคาดว่า GDP จะหดตวัน้อยกว่าคาดในปีนี :   แตก่ารปรับตวัขึ :นของราคาทองคํายงัคงเป็นไปอย่างจํากดั  สว่นหนึ�งเพราะทองคําได้รับแรงกดดนัจากแรงขาย
ทํากําไร  ประกอบกับการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นั :นไม่มากนกั  เนื�องจากสกุลเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกุลเงินปอนด์จากความเสี�ยงที�องักฤษจะออกจาก
สหภาพยโุรป(EU)โดยปราศจากข้อตกลง(No-deal Brexit) ขณะที� "มอร์แกน สแตนลีย์" ได้ปรับเพิ�มแนวโน้มที�จะเกิด No-deal Brexit สูร่ะดบั 40% ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์ได้รับแรง
หนนุเพิ�มจากการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)ของสหรัฐที�ออกมาดีดเกินคาดอีกด้วย  สถานการณ์ดงักลา่วสง่ผลให้ราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบเพื�อรอปัจจยัใหม่ๆเข้ามาส่งผลต่อ
การเคลื�อนไหวของราคา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -4.96 ตนั สูร่ะดบั 1,248.00 ตนั  สําหรับวนันี :  ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเสรษฐกิจสหรัฐ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1954.72 1936.81 1944.77 1941.77 -2.61 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1941.78 27.00 42.46 

MA 50 Days 1922.25 24.73 43.79 

MA 200 Days 1706.63 18.73 44.88 

RSI 9 Days 52.35 50.73 20.10 

RSI 14 Days 52.46 54.04 27.89 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,248.00 -4.96 

ishare 17,321.14 52.11 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.5020 -0.9619 0.4527 

10 วนั 0.9149 0.1844 0.8962 

20 วนั 0.8124 0.1552 0.6879 

50 วนั 0.9038 0.3342 0.8896 

100 วนั 0.9612 0.6546 0.9182 

200 วนั 0.7893 -0.3182 0.7637 

 

 

14 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นเก็งกําไรระยะสั �น สําหรับการเปิดสถานะ
ซื �ออาจพิจารณาบริเวณแนวรับ 1,927-1,906 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ และหากราคาขยับขึ �นควรแบ่งขายทาํกําไรบางส่วน
หากราคาทองคาํไม่ผ่านโซน 1,954-1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แต่ถ้าผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

วนัก่อนหน้าราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบ หากราคาไม่หลดุ 1,927-1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึ :นทดสอบ
แนวต้านโซน 1,954-1,966 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  (1,966 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ก่อนหน้า) ประกอบกับช่วงที�
ผ่านมา ดชันีมีการแกวง่ตวัในกรอบที�แคบลง ดงันั :นควรปรับสถานะ การลงทนุตามการเคลื�อนไหวของราคา 

 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย นลท.ปรับตัวรับ CPI สหรัฐเพิ=มขึ �นเกินคาด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื :อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี : (11 ก.ย.) ขณะที�นกัลงทนุปรับตวัรับสหรัฐเปิดเผยข้อมลูดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ�มขึ :นเกินคาด  ดชันีดอลลาร์ซึ�ง
เป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.01% แตะที� 93.3330 เมื�อคืนนี :  ดอลลาร์สหรัฐทรงตวัเมื�อ
เทียบกบัเยนที�ระดบั 106.11 เยน และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิสที�ระดบั 0.9096 ฟรังก์ จากระดบั 0.9100 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบั
ดอลลาร์แคนาดาที�ระดบั 1.3193 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที�ระดบั 1.1830 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.1824 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าแตะระดบั 0.7274 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7266 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่า
แตะที�ระดบั 1.2791 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2798 ดอลลาร์ 

• (+) จีนบีบ "ไบต์แดนซ์" ชัตดาวน์ TikTok มากกว่ายอมถูกสหรัฐบังคับขายกิจการ  สื�อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลจีนต้องการให้ไบต์แดนซ์ 
(ByteDance) ปิดกิจการติaกต็อก (TikTok) ในสหรัฐ มากกว่าจะต้องยอมถูกบงัคบัให้ขายกิจการ  แหล่งข่าวเปิดเผยกบัสํานกัข่าวรอยเตอร์ว่า ทางการจีน
เชื�อวา่ การถกูบงัคบัขายกิจการจะทําให้ไบต์แดนซ์และรัฐบาลจีนดเูหมือนต้องยอมอ่อนข้อตอ่แรงกดดนัจากสหรัฐ  ทั :งนี : ไบต์แดนซ์ได้ทําการเจรจาเพื�อขาย
ธุรกิจของติaกต็อกซึ�งเป็นแอปวิดีโอสั :นยอดนิยมให้กบับริษัทของสหรัฐซึ�งรวมถึงไมโครซอฟท์และออราเคิล เนื�องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ขู่เมื�อ
เดือนที�แล้วที�จะแบนบริการของติaกต็อก หากไบต์แดนซ์ไม่ยอมขายกิจการดงักล่าว โดยปธน.ทรัมป์ได้ขีดเส้นตายให้ไบต์แดนซ์สรุปข้อตกลงขายติaกต็อก
ภายในกลางเดือนก.ย.นี :  ไบต์แดนซ์ระบุในแถลงการณ์ที�ส่งให้กับรอยเตอร์ว่า รัฐบาลจีนไม่เคยแนะนําให้ไบต์แดนซ์ปิดธุรกิจติaกต็อกในสหรัฐ หรือใน
ประเทศอื�นๆ แตอ่ย่างใด  ส่วนแหล่งข่าวเปิดเผยกบัรอยเตอร์วา่ หากจําเป็น รัฐบาลจีนก็ตั :งใจจะใช้กฎเกณฑ์ใหม่ในการส่งออกเทคโนโลยีที�มีการปรับแก้ไข
เมื�อวนัที� 28 ส.ค.ที�ผ่านมา เพื�อชะลอการทําข้อตกลงขายกิจการใดๆ ของไบต์แดนซ์ 

• (+) จีนไม่รามือเข็นข้อจํากัดใหม่คุมนักการทูตสหรัฐทั=วประเทศ-ฮ่องกง  สื�อต่างประเทศรายงานว่า จีนประกาศข้อจํากดัใหม่เกี�ยวกบักิจกรรมของ
นักการทูตสหรัฐที�ทํางานในจีนและฮ่องกง โดยระบุว่าเป็นการตอบโต้ที�สหรัฐดําเนินมาตรการเดียวกันกับนักการทูตจีนในสหรัฐ  โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีนโพสต์แถลงการณ์ออนไลน์ในวนัศกุร์ว่า กฎเกณฑ์ใหม่จะบงัคบัใช้กบันักการทูตอาวโุส และบุคลากรอื�นๆ ทั :งหมดที�สถานทตูสหรัฐในกรุง
ปักกิ�ง และที�สถานกงสลุทั�วประเทศจีน 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 131.06 จุด หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม-การเงินหนุนตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตวัขึ :นเล็กน้อยเมื�อคืนนี : (11 
ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึ :นของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มการเงิน ขณะที�ดชันี Nasdaq และ S&P500 ปิดตลาดแทบไม่เปลี�ยนแปลง หลงั
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มเติบโตปรับตวัลง แต่ดชันีหุ้นทั :ง 3 ตวัต่างก็ปิดตลาดปรับตวัลงเป็นสปัดาห์ที� 2 ติดต่อกนั  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที� 27,665.64 จุด เพิ�มขึ :น 131.06 จุด หรือ +0.48%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,340.97 จุด เพิ�มขึ :น 1.78 จุด หรือ +0.05% และดัชนี Nasdaq ปิดที� 
10,853.55 จดุ ลดลง 66.05 จดุ หรือ -0.60% 

• (-) "มอร์แกน สแตนลีย์"ปรับเพิ=มแนวโน้มเกิด no-deal Brexit หลังอังกฤษ-อียูเจรจาไม่คืบ  มอร์แกน สแตนลีย์ออกรายงานระบุว่า มีแนวโน้มมาก
ขึ :นที�องักฤษจะแยกตวัออกจากสหภาพยุโรป (EU) โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) ซึ�งจะทําให้การค้าระหว่างอังกฤษและ EU อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื�อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ�งจะมีการเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าระหว่างกนั  รายงานระบุว่า มีแนวโน้มมากถึง 40% ที�จะเกิด
สถานการณ์ดงักล่าว  "ถึงแม้เรายังคงคาดการณ์ว่าทั :งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันในท้ายที�สุด แต่ความเป็นไปได้ก็ได้เปลี�ยนแปลงไปแล้ว" 
รายงานระบ ุและเสริมวา่ มีแนวโน้มที�การทําข้อตกลงใดๆจะล่าช้าออกไป 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ดีดตัวขึ �นมากกว่าคาดในเดือนส.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตวัขึ :น 0.4% ในเดือนส.ค. 
หลงัจากเพิ�มขึ :น 0.6% ในเดือนมิ.ย.และก.ค.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึ :น 1.3% ในเดือนส.ค. หลังจากดีดตวัขึ :น 1.0% ในเดือนก.ค.  นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้านี :วา่ ดชันี CPI เพิ�มขึ :น 0.3% ในเดือนส.ค. เมื�อเทียบรายเดือน และเพิ�มขึ :น 1.2% เมื�อเทียบรายปี 

• (-) "แอสตร้าเซนเนก้า" ได้รับอนุญาตให้เริ=มทดลองวัคซีนโควิดในอังกฤษได้อีกครั�ง  บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ�งเป็นผู้ผลิตยาราย
ใหญ่ขององักฤษ ประกาศกลบัมาทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ในเฟสที� 3 ในสหราชอาณาจกัรอีกครั :ง หลงัระงบัโครงการไปเมื�อสปัดาห์ที�แล้วเนื�องจาก
อาสาสมคัรรายหนึ�งมีอาการอกัเสบที�ระบบประสาทในไขสนัหลงัอย่างรุนแรง หลงัได้รับการฉีดวคัซีนดงักล่าว  แอสตร้าเซนเนก้าระบุว่า ได้รับคํายืนยนัจาก
หน่วยงานกํากบัดแูลด้านสขุภาพขององักฤษวา่ สามารถเริ�มการทดลองวคัซีนตอ่ได้ 
 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 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 การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค.   -0.5% -1.6% 

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนส.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. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนก.ย.   6.2 3.7 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนส.ค.   71.7% 70.6% 

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

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื :นฐานเดือนส.ค.   1.0% 1.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.   1.1% 1.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ค.   0.2% -1.1% 

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

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ :ามนัรายสปัดาห์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีที� 17 ก.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี :ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

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

 ทั :งวนั ทั :งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 18.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี :ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   15.0 17.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   825K 884K 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนส.ค.   1.51M 1.50M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนส.ค.   1.47M 1.50M 

วนัศกุร์ที� 18 ก.ย. 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี :นําเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   1.3% 1.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   75.0 74.1 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 11 กนัยายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 


