
 

 

 

 

   

1,927  1,906  1,887 

 1,969  1,980  1,992 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัขึ �นต่อจากเมื�อวานนี � รบัแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลารแ์ละการร่วงลงของบอนดยี์ลดส์หรฐั ทั�งนี � ดอลลารแ์ละบอนดยี์ลดส์หรฐั
อยู่ภายใตแ้รงกดดนัก่อนการประชมุกาํหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที�อาจจะแสดงสิ�งบ่งชี �มากขึ �นเกี�ยวกบันโยบายการเงินและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย  
นอกจากนี � นกัลงทนุเทขายดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั(เงินสดที�มีสภาพคล่องสงู) และโยกเขา้มาลงทนุในตลาดหุน้ รบัความหวงัเชิงบวกในการพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 
ซึ� งขณ ะนี �มี วัคซีน  9 ชนิด ที� อยู่ ในการทดลองขั�นสุดท้าย  (Phase 3) ได้แ ก่  Moderna, BioNTech ร่วมกับ  Pfizer, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, 
AstraZeneca ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford, Sinovac Biotech, Wuhan Institute of Biological Products, Sinopharm และ Murdoch Children’s Research Institute   แม้
ปัจจัยดังกล่าวจะกระตุน้แรงขายทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  แต่ดอลลารถ์กูเทขายในฐานะสกุลเงินปลอดภัยดว้ยเช่นกนั  การอ่อนค่าลงของดอลลารจ์ึงช่วยหนุนราคา
ทองคาํไว ้ ดงันั�นแนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของสินทรพัยอ์ื�นๆในระยะนี � โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร ์เพื�อใชพิ้จารณาลงทนุทองคาํเพิ�มเติม ซึ�งขณะนี � Dollar Index ลงมาตํ�ากว่า 
93 จดุ จึงทาํใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ �น  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  แมว่้าวนัก่อนหนา้ราคาจะทาํระดบัสงูสดุใหม่ได ้แต่การเคลื�อนไหวของราคาทองคาํยงัคงอยู่ในกรอบแคบ 
หากราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,966-1,969 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้กิดการอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรบับรเิวณที� 1,936-1,927 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หาก
สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นดงักล่าวไดก็้จะเห็นการดีดตวัขึ �นทดสอบแนวตา้นถดัไป แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ แบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนว
ตา้นที� 1,966-1,969 ดอลลารต่์อออนซ ์แลว้รอเขา้ซื �อคืนหากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,936-1,927 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ แต่หากราคาหลดุแนวรบัแรกแนะนาํชะลอการ
เขา้ซื �อคืนไปที�แนวรบัถดัไปโซน 1,906 ดอลลารต่์อออนซ ์

                    เน้นเก็งก ําไรในกรอบ 1,927-1,969 ดอลลาร ์

ต่อ อ อ น ซ ์ โดยแ บ่งข ายห ากร าคาไม่ผ่าน โซ น  1,966-1,969 

ดอลลารต์่อออนซ  ์(ชะลอการขายหากผ่าน) แล้วเข ้าซ ื/อคืน

หากราคายนืเหนือแนวรับ 1,936-1,927 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

15 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

15/09/2563  11.33 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,956.30 1,965.28 8.98  0.46% 

Spot Silver ($) 27.11 27.41 0.30  1.09% 

เงนิบาท (฿/$) 31.28 31.18 -0.10  -0.33% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 29,000 150  0.52% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.61 39.56 -0.05  -0.13% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.30 37.24 -0.06  -0.16% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1864 1.1893 0.0029  0.25% 

ที5มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนขณะความเช ื5อมั5นฟื/ นตัวจากความหวังวัคซ ีน,ข ้อตกลงภาคบร ิษัท ดอลลารร์่วงลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินเสี�ยงในวนันี� ขณะที�
ความหวงัเกี�ยวกบัวคัซีนโควิด-19 และขอ้ตกลงครั�งใหญ่ของบริษัททาํใหน้กัลงทนุมีความตอ้งการสินทรพัย ์เช่น หยวนและยูโร มากขึ �น ดชันีดอลลาร์
รว่งสู่ 93.029 ปรบัลงเพิ�มเตมิจากระดบัสูงสดุรอบ 1 เดือน ที� 93.664 ของเมื�อวนัพธุที�แลว้ ในขณะที�คาดวา่ระดบัต ํ�าสดุของสปัดาหที์�แลว้ที� 92.695 จะ
เป็นแนวรบัเฉพาะหนา้ ยูโรปรบัขึ �นสู่ 1.1867 ดอลลาร ์หลงัจากที�บวกขึ �น 4 วนัติดต่อกนัจนถึงเมื�อวานนี�  เมื�อเทียบกบัเยน ดอลลารอ์ยู่ที� 105.73 เยน 
หลงัจากที�แตะระดบัต ํ�าสุดรอบ 2 สปัดาหที์� 105.55 เยนเมื�อวานนี� ปัจจยัที�หนนุความเชื�อมั�นไดแ้ก่ การที�บรษัิท AstraZeneca เริ�มการทดลองวคัซีนโค
วดิ-19 ในองักฤษอีกครั�ง ซึ�งเป็นหนึ�งในการทดลองที�มีความคืบหนา้มากที�สดุ ขณะที�บรษัิท Pfizer Inc และ BioNTech เสนอขยายการทดลองวคัซีนโค
วิด-19 ระยะที� 3  ปอนดดี์ดกลับสู่ 1.2851 ดอลลาร ์หลงัร่วงลง 3.66% ในสัปดาหที์�ผ่านมา โดยมีปฏิกริยาไม่มากนกัหลังจากที�รฐับาลองักฤษไดร้บั
ความเหน็ชอบเบื �องตน้จากรฐัสภาเกี�ยวกบัร่างกฎหมายที�จะละเมิดขอ้ตกลงเบร็กซิทกบัสหภาพยุโรป (EU)  เทรดเดอรร์อการประชุมกาํหนดนโยบาย
ของธนาคารกลางในสหรฐัในวนัพธุและในญี�ปุ่ นและองักฤษในวนัพฤหสับดีตามเวลาทอ้งถิ�น 

 (+) ห ุ้นญี5ปุ่ นร ่วงจากการแข ็งค่าของเงนิเยน หุน้โตเกียวปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันี�จากเงินเยนที�แข็งคา่ขึ �นและนกัลงทนุขายทาํกาํไรหลงัดชันีนิกเกอิ
ปรบัขึ �นสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือนเมื�อวนัก่อนหนา้ ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิร่วง 132.00 จุด หรือ 0.56% มาที� 23,427.30 ในช่วงปิดตลาดภาคเที�ยงวนันี� 
ขณะที� ดชันี TOPIX ปรบัตวัลง 11.30 จุด หรือ 0.68% มาที� 1,639.80 การปรบัลงนาํโดยหุน้กลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้, การขนส่งทางอากาศและการ
ขนส่งทางบก 

 (+) สหร ัฐยกระดับคาํเตอืนชาวอเมร ิกันเดินทางไปฮ่องกง หวั5นจนีใช้กฎหมายความมั5นคง กระทรวงตา่งประเทศสหรฐัออกประกาศคาํแนะนาํ
ชาวอเมรกินัเกี�ยวกบัการเดินทางไปยงัฮ่องกง สืบเนื�องจากการที�รฐับาลจีนบงัคบัใชก้ฎหมายความมั�นคงแห่งชาติ ซึ�งหลายฝ่ายมองวา่เป็นการลิดรอน
เสรีภาพของฮ่องกง เว็บไซตข์องกระทรวงไดเ้ผยแพร่การประกาศคาํแนะนาํระดบั 3 ซึ�งระบุว่า "นับตั�งแต่รฐับาลจีนบังคับใชก้ฎหมายความมั�นคง
แหง่ชาตเิมื�อวนัที� 1 ก.ค.ที�ผ่านมา จีนไดใ้ชอ้าํนาจทางนโยบายและความมั�นคงตามอาํเภอใจแตฝ่่ายเดียวในฮ่องกง" และ "เราขอเตือนพลเมืองสหรฐัให้
ระมดัระวงัสถานการณร์อบขา้งและหลีกเลี�ยงการชุมนมุประทว้งใหม้ากที�สุด" นอกจากนี� คาํแนะนาํระดบั 3 ยงัระบุดว้ยว่า ชาวอเมริกนัควรพิจารณา
หลีกเลี�ยงการเดินทางไปยังฮ่องกง ซึ�งถือเป็นการยกระดับคาํเตือน หลังจากเมื�อตน้เดือนมิ.ย.ที�ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศสหรฐัได้ประกาศ
คาํแนะนาํ "ใหพ้ลเรือนสหรฐัใชค้วามระมดัระวงัใหม้ากยิ�งขึ �น" ความเคลื�อนไหวดงักล่าวเป็นผลจากความสมัพนัธร์ะหวา่งสหรฐัและจีนที�ยงัคงตงึเครียด 
รวมทั�งการระบาดของไวรสัโควดิ-19, การที�จีนปฏิบตัติ่อชนกลุ่มนอ้ยชาวอยุกรูอ์ย่างไม่เป็นธรรม และการที�รฐับาลจีนเพิ�มความเขม้งวดในการควบคมุ
ฮ่องกง 

 (-) ก.ต่างประเทศสหรัฐผ่อนปรนคําแนะนําการเดนิทางไปจีนสาํหร ับชาวอเมร ิกัน เมื�อวานนี�กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัผ่อนปรนคาํแนะนาํ
ดา้นการเดินทางสาํหรบัชาวอเมริกันที�พิจารณาเรื�องการเดินทางไปจีนหรือฮ่องกงจาก "อย่าเดินทาง" เป็น "พิจารณาการเดินทาง" โดยใหเ้หตุผลว่า 
"สถานการณดี์ขึ �น" คาํเตือนใหม่ที� "ระดบั 3" ดงักล่าวสะทอ้น "แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมาย" ของทอ้งถิ�นตามความเหมาะสม ซึ�งไดอ้อกคาํเตือนระดบั 
4 "อย่าเดนิทาง" ซึ�งเป็นระดบัสูงสดุ ในเดือนมิ.ย. จีนและสหรฐัระบุในเดือนส.ค.วา่ พวกเขาจะอนญุาตใหส้ายการบินของอีกฝ่ายเพิ�มเที�ยวบินระหว่าง
ทั�ง 2 ประเทศ สู่ 8 เที�ยวตอ่สปัดาห ์

 (+/-) รมว.คลังญี5ปุ่ นเสนอควรพจิารณายุบสภาโดยเร ็ว วนันี�นายทาโร อาโซะ รฐัมนตรีคลงัญี�ปุ่ นระบุวา่ ควรพิจารณาเรื�องการยุบสภาโดยเรว็ เพื�อ
พิจารณาว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะจัดขึ �นในญี�ปุ่ นในปีหน้า เขากล่าวต่อผูสื้�อข่าวว่า "ช่วงเวลาในการยุบสภาเป็นเรื�องสาํคญัอย่างยิ�งสาํหรบั
คณะรฐัมนตรี...เมื�อคิดวา่จะมีการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในปีหนา้ ผมคดิว่าควรพิจารณาเรื�องการยุบสภาอย่างรวดเรว็" คาดวา่นายโยชิฮิเดะ ซุงะ 
ผูน้าํคนใหม่ของพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ�งเป็นพรรครฐับาลญี�ปุ่ น อาจประกาศจดัการเลือกตั�งสาํหรบัสภาล่างในเดือนหนา้เป็นอย่างเร็ว โดยเกือบ
ชดัเจนแลว้วา่ นายซุงะจะไดร้บัเลือกเป็นนายกรฐัมนตรีจากการครองเสียงขา้งมากในสภาล่างของพรรค LDP 

 
 

  ที5มา: 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.   4.1%** 9.1% 

วนัองัคารที� 15 ก.ย. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   5.6%** 4.8% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนส.ค.   -0.3%** -1.6% 

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.5%** -1.1% 

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

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   69.7 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 ้

 
 

 


