
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,927 1,906 1,887 

1,966 1,980 1,992 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัพุ่งขึ �น  16.01  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  จากการคาดการณ์ที+ว่าธนาคารกลาง
สหรัฐ(เฟด)จะยํ �าจุดยืนผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมที+กําลงัจะสิ �นสดุลงในสปัดาห์นี �  บวกรวมกับการที+นักลงทนุมีการเทขายดอลลาร์  หลงัจากสปัดาห์ที+ผ่านมาสกุลเงิน
ดอลลาร์แข็งคา่จากความต้องการสกลุเงินปลอดภยั  ทา่มกลางการร่วงลงของตลาดหุ้นและนํ �ามนั  อย่างไรก็ดี  สปัดาห์นี �นกัลงทนุกลบัมาเปิดรับความเสี+ยง(Risk On) อีกครั �งขานรับข่าว
ความคืบหน้าวคัซีนต้าน COVID-19 ทั �ง "Pfizer" ที+ออกมาระบวุ่าอาจสามารถกระจายวคัซีนแก่ชาวอเมริกนัก่อนสิ �นปี  สว่น “รัสเซีย” เริ+มแจกจ่ายวคัซีนชื+อว่า "สปุตนิค-ไฟว์" ล็อตแรกทั+ว
ประเทศแล้ว  ขณะที+AstraZeneca-Oxford กลบัมาทดลองวคัซีนต้านCOVID-19 เฟส 3 แล้วในสปัดาห์นี �  พร้อมกนันี �สนิทรัพย์เสี+ยงยงัได้รับแรงหนนุเพิ+มจากกระแสการควบรวมกิจการ
ในตลาดโดยเฉพาะดีล"ออราเคลิ" ซื �อกิจการ TikTok  อีกด้วย  ปัจจยัที+กล่าวมากดดนัให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่า -0.30% จนหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นกว่า 26 ดอลลาร์ต่อออนซ์จาก
ระดบัตํ+าสดุในระหว่างวนัที+ 1,936.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์สูร่ะดบัสงูสดุบริเวณ 1,962.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี+ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการ
เปิดเผยดชันีภาคการผลติ (Empire State Index), อตัราการใช้กําลงัผลติ และการผลติภาคอตุสาหกรรม ของสหรัฐ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1962.54 1936.50 1941.17 1957.78 16.01 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1942.08 26.95 41.84 

MA 50 Days 1925.80 24.92 43.73 

MA 200 Days 1709.17 18.78 44.78 

RSI 9 Days 58.44 56.97 19.54 

RSI 14 Days 55.79 57.14 27.40 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,248.00 0.00 

ishare 17,292.19 -28.95 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9579 0.5737 0.6996 

10 วนั 0.8316 0.3002 0.8393 

20 วนั 0.8261 0.1964 0.7238 

50 วนั 0.8969 0.2382 0.8811 

100 วนั 0.9614 0.6326 0.9192 

200 วนั 0.7940 -0.2830 0.7695 

 

 

15 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นเก็งกําไรในกรอบ 1,927-1,966 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ โดยเสี"ยงเปิดสถานะขายในโซน 1,966 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากผ่าน) แล้วเข้าซื 0อคืนหากราคา

ยืนเหนือโซนแนวรับ 1,936-1,927 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

แม้วา่วนัก่อนหน้าราคาจะทําระดบัสงูสดุใหมไ่ด้ แตก่ารเคลื+อนไหวของราคาทองคํายงัคงอยูใ่นกรอบแคบ หากราคาทองคํายงั
ไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้(ระดับสงูสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า) อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลง โดย
ประเมินแนวรับบริเวณที+ 1,936-1,927 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากสามารถยืนเหนือโซนแนวต้านดงักล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตวั
ขึ �นทดสอบแนวต้านถดัไป 



 

 

• (+) ยูโรสแตทเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเพิ"มขึ 0น 4.1% ในเดือนก.ค.  สํานกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยว่า การ

ผลิตในภาคอตุสาหกรรมของยโูรโซนเพิ+มขึ �น 4.1% ในเดือนก.ค. เมื+อเทียบรายเดือน  การผลิตในภาคอตุสาหกรรมของยโูรโซนได้รับแรงหนนุจากการ

ที+รัฐบาลของประเทศต่างๆได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลงัจากมีการปิดเศรษฐกิจก่อนหน้านี �เพื+อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภยัหลังหุ้นพุ่งรับวัคซนีโควิดคืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื+อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อ

ขายที+ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื+อคืนนี � (14 ก.ย.) เนื+องจากนกัลงทนุลดการถือครองดอลลาร์ซึ+งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั และหนัซื �อหุ้นซึ+งเป็น

สินทรัพย์เสี+ยง หลังมีข่าวความคืบหน้าเกี+ยวกับการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกนันักลงทนุจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที+ 15-16 ก.ย.นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ+งเป็นดชันีวดัความเคลื+อนไหวของดอลลาร์เมื+อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุใน

ตะกร้าเงิน ลดลง 0.29% แตะที+ 93.0579 เมื+อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื+อเทียบกบัเงินเยน ที+ระดบั 105.70 เยน จากระดบั 106.11 เยน และ

อ่อนค่าเมื+อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที+ระดบั 0.9078 ฟรังก์ จากระดบั 0.9096 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื+อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที+

ระดบั 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3193 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื+อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที+ระดบั 1.1863 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.1830 ดอลลาร์ ขณะที+เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที+ระดบั 1.2853 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2791 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 

0.7291 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7274 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 327.69 จุด ขานรับดีลซื 0อธุรกิจ,วัคซนีโควิดคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นเมื+อคืนนี � (14 ก.ย.) ขานรับ

ความคืบหน้าในการผลิตวคัซนีต้านไวรัสโควิด-19 และข่าวการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ+งรวมถึงข่าวบริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) 

ตกลงขายกิจการ TikTok ในสหรัฐให้กบับริษัทออราเคิล นอกจากนี � ตลาดยงัได้ปัจจยัหนนุจากการที+นกัลงทนุช้อนซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลงัราคา

หุ้นกลุ่มดังกล่าวร่วงลงอย่างหนักเมื+อสัปดาห์ที+ผ่านมา  ดัชนีเฉลี+ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที+ 27,993.33 จุด เพิ+มขึ �น 327.69 จุด หรือ +1.18% 

ขณะที+ดัชนี S&P500 ปิดที+ 3,383.54 จุด เพิ+มขึ �น 42.57 จุด หรือ +1.27% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที+ 11,056.65 จุด เพิ+มขึ �น 203.10 จุด หรือ 

+1.87% 

• (-) S&P คาดเศรษฐกิจอินเดียหดตัว 9% ในปีงบประมาณปัจจุบันจากพิษโควิด  S&P Global Ratings สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือ

ระหว่างประเทศ ออกรายงานระบุว่า เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มหดตัวลง 9% ในปีงบประมาณปัจจุบนั (เม.ย.2563-มี.ค.2564)S&P ระบุว่า 

เศรษฐกิจอินเดียได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ+งจะฉดุการใช้จ่ายและการลงทนุของภาคเอกชน  ตวัเลขคาดการณ์ดงักล่าว

ยํ+าแย่กว่าที+ S&P คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะหดตวัลง 5% ในปีงบประมาณปัจจบุนั 

• (+/-) "มนูชิน"เผยรัฐบาลสหรัฐเตรียมพจิารณาดีล"ออราเคิล"ซื 0อกิจการ TikTok  บริษัทออราเคิล คอร์ป ออกแถลงการณ์ยืนยนัว่า ทางบริษัท

สามารถบรรลขุ้อตกลงกบับริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ+งเป็นบริษัทแม่ของติqกต็อก (TikTok) ในการซื �อกิจการ TikTok ในสหรัฐ  อย่างไรก็ดี 

ข้อตกลงดงักล่าวยังต้องผ่านการอนุมติัจากรัฐบาลสหรัฐ  ทางด้านนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาข้อตกลง

ดงักล่าวในสปัดาห์นี �  "ในมมุมองของเรา เราจะให้ความสําคญัต่อความปลอดภัย โดยเราต้องมั+นใจว่าข้อมลูของชาวอเมริกนัจะมีความปลอดภัย 

และโทรศพัท์จะมีความปลอดภยั โดยฝ่ายเทคนิคของเราจะเจรจากบัออราเคิลในอีกไม่กี+วนั" นายมนชิูนกล่าว 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

วนัจนัทร์ที+ 14 ก.ย. 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.  4.1%** 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 

 

 


