
 

 

 

 

   

1,936  1,919  1,902 

 1,973  1,992  2,015 

สรุป ราคาทองคาํชว่งเชา้แกว่งตวัในกรอบ  1,949.50 - 1,962.25 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองคาํมีการรบีาวดข์ึ )นจากระดบัตํ,าสดุของวานนี)บรเิวณ 1947.60 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์ แตอ่ยา่งไรก็ดี การรบีาวดข์องราคาทองคาํยงัไมไ่กลนกั ท่ามกลางความผนัผวนที,เพิ,มขึ )นในตลาด ทั)งดอลลาร ์บอนดย์ีลดส์หรฐั มีการแกวง่ตวัเพื,อรอปัจจยัสาํคญั
ในคืนนี ) นั,นคือ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) โดยในช่วงเวลาตีหนึ,ง (01.00น.) จะมีการเปิดเผยมติอัตราดอกเบี )ย คาดจะตรึงไวท้ี,ระดับ 0.00-0.25% 
ขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดเผย Economic Projections และ Dot Plot  ซึ,งจะบ่งชี )มมุมองเศรษฐกิจสหรฐัและแนวทางในการดาํเนินนโยบายของเฟดในระยะถัดไป รวมทั)ง 
จะมีแถลงการณข์องนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในช่วงเวลาตีหนึ,งครึ,ง (01.30น.) ซึ,งคาดว่าจะกระทบความเคลื,อนไหวของตลาด แนะนาํจบัสญัญาณโทนแถลงของ
ประธานเฟด หากมีมมุมองเชิงลบและเล็งเห็นความเสี,ยงตอ่เศรษฐกิจสหรฐั อาทิเชน่ การระบาดหนกัของโควิด-19ที,ดาํเนินไปอยา่งตอ่เนื,อง อาจเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคาํ
ได ้แตห่ากประธานเฟดมีมมุมองเชิงบวกมากขึ )นตอ่เศรษฐกิจสหรฐั อาจกระตุน้แรงขายทาํกาํไรในตลาดทองคาํไดเ้ชน่กนั    ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาทองคาํมี
แรงขายทาํกาํไรระยะสั)นสลบัออกมา เมื,อเขา้ใกลก้รอบแนวตา้น โซน 1,966-1,973 ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํใหก้ารเคลื,อนไหวในระยะกลางยงัคงมีลกัษณะ Sideway Down 
หากราคาออ่นตวัลงไมห่ลดุแนวรบั 1,941-1,936 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้ราคามีโอกาสทดสอบกรอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั)ง แตห่ากยืนเหนือแนวรบัแรกไม่ไดป้ระเมินแนวรบั
ถดัไปโซน 1,919-1,902 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์เขา้ซื )อเพื,อทาํกาํไรจากการดีดตวัหากราคาออ่นตวัลงในโซน 1,941-1,936 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยตดัขาดทนุหาก
หลดุโซน 1,902 ดอลลารต์อ่ออนซ ์พยายามลดความเสี,ยงของพอรต์ลงทนุ  โดยใหข้ายทาํกาํไรหากราคาไมส่ามารถขึ )นไปยืนเหนือแนวตา้น 1,966-1,973 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    ห ากร ับความเสี�ยงได้เข ้าซ ื"อ เมื�อ ร าคายืน เห นือ 

1,941-1,936 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์แต่หากร ับความเสี�ยงได้น้อยให ้

รออ่อนตวัลงใกล้กรอบแนวร ับดา้นล่าง 1,919-1,902 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์และคาํนึงถึงความผันผวนจากผลการประชุมเฟด 

 

16 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

16/09/2563  11.42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,953.80 1,959.96 6.16  0.32% 

Spot Silver ($) 27.13 27.25 0.12  0.44% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.16 -0.00  -0.00% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,000 28,900 -100  -0.34% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.53 41.18 0.65  1.60% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.39 39.00 0.61  1.59% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1846 1.1846 0.0000  0.00% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลอ์ ่อนค่าเล็กน้อยเท ียบเยน นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงแตะกรอบล่าง 106 เยนในการซื )อขายที,
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียววนันี) ขณะที,นกัลงทุนจับตานโยบายผ่อนคลายทางการเงินจากการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ,งจะมีการ
แถลงในวนัพุธตามเวลาสหรฐั หรือในช่วงเชา้ของวนัพฤหสับดีตามเวลาไทย สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที,ยงวนันี)ตามเวลาโตเกียว ดอลลาร์
เคลื,อนไหวที, 105.29-105.30 เยน เมื,อเทียบกบั 105.39-105.49 เยนที,ตลาดนิวยอรก์ และ 105.74-105.75 เยนที,ตลาดโตเกียวเมื,อเวลา 17.00 น.วาน
นี) ยูโรเคลื,อนไหวที, 1.1845-1.1846 ดอลลาร ์และ 124.69-124.74 เยน เมื,อเทียบกับ 1.1841-1.1851 ดอลลาร ์และ 124.87-124.97 เยนที,ตลาด
นิวยอรก์ และ 1.1880-1.1882 ดอลลาร ์และ 125.62-125.66 เยนที,ตลาดโตเกียวบา่ยวานนี) 

 (+) ท ูตจีนช ี"สหร ัฐบังคับขายกิจการ  TikTok เป็นการข่มเหงทางเศรษฐกิจ นายจาง หมิง เอกอคัราชทูตจีนประจาํสหภาพยุโรป (EU) ออกมา
ประนามสหรฐักรณีบงัคบัใหไ้บตแ์ดนซ ์(ByteDance) ขายกิจการติ]กต็อก (TikTok) ในสหรฐัดว้ยเหตผุลดา้นความมั,นคงแห่งชาติว่าเป็น "การข่มเหง
ทางเศรษฐกิจ" รวมทั)งโจมตีการที, EU กีดกนับริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี, โดยระบุถึงการปฏิบตัิที,ไม่เป็นธรรมของรฐับาลในซีกโลกตะวนัตกเพื,อสกดัการ
ผงาดขึ )นมาของจีน นายจางใหส้มัภาษณท์างสถานีโทรทศันบ์ลมูเบิรก์วา่ สิ,งที,เกิดขึ )นกบั TiKTok ในสหรฐัเป็นการพยายามครอบครองโดยการขู่บงัคบั 
ขณะที,นกัการเมืองสหรฐับางกลุ่มพยายามที,จะสรา้งเครือข่ายกวาดลา้งโดยอา้งความชอบธรรมและผลประโยชนต์า่งตอบแทน ซึ,งการกระทาํดงักล่าว
ไม่มีเป้าหมายอื,นใดนอกจากการข่มเหงทางเศรษฐกิจ การแสดงความเหน็ของนายจางสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการตอบโตจ้ากฝั, งรฐับาลจีน ซึ,งก่อนหนา้นี)จีน
ไดป้ระนามสหรฐัที,พุ่งเป้าโจมตีหวัเว่ยโดยไม่มีหลักฐานชี)ชัด และล่าสุดรฐับาลจีนเรียกการบงัคบัขายกิจการ TikTok ว่าเป็น "การโจรกรรมเพื,อควํ,า
บาตรชาติ" ทั)งนี ) ปธน.ทรมัป์ไดส้ั,งใหไ้บตแ์ดนซข์ายธุรกิจ TikTok ในสหรฐั เนื,องจากวิตกเกี,ยวกับการจัดการดา้นความปลอดภัยขอ้มูลส่วนตวัของ
ผูใ้ชง้าน โดย TikTok ซึ,งเป็นแอปวดีิโอสั)นยอดนิยมนั)น มีผูใ้ชง้านราว 100 ลา้นคนตอ่เดือนในสหรฐั 

 (+) "Pfizer"เผยการศกึษาวัคซ ีนโควดิ-19 แสดงผลข้างเคียงเล็กน้อย-ปานกลาง  เมื,อวานนี)บริษัท Pfizer Inc ระบุว่า ผูเ้ขา้รว่มการทดลองวคัซีน
โควิด-19 แสดงผลขา้งเคียงเล็กนอ้ยถงึปานกลางเมื,อรบัวคัซีนโควิด-19 ของทางบรษัิทหรือยาหลอกในการศกึษาขั)นปลายที,ดาํเนินอยู่ในขณะนี) บริษัท
ดงักล่าวระบุในการนาํเสนอต่อนกัลงทุนว่า ผลขา้งเคียงไดร้วมถึงความอ่อนลา้, ปวดหวั, หนาวเย็น และปวดกลา้มเนื)อ ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองบางราย
เป็นไข ้ซึ,งรวมถึงมีไขส้งูไม่กี,คน ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูปิด ซึ,งหมายความวา่ บริษัท Pfizer Inc ไม่ทราบว่าผูป่้วยรายใดไดร้บัวคัซีนหรือยาหลอก นาง
แคธริน แจนเซน หวัหนา้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวคัซีนของ Pfizer เนน้ยํ)าว่า คณะกรรมการสังเกตการณ์ขอ้มูลอิสระ "เขา้ถึงขอ้มูลเปิด ดงันั)น พวกเขา
จะแจง้เรา หากพวกเขามีขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัใดๆ แตย่งัไม่มีการดาํเนินการเช่นนั)นจนถงึขณะนี)" 

 (-) "ทร ัมป์ "  ฟ ุ้ งอ ีก  4 สัปดาห ์มีวัคซ ีนต้าน โควิด-19 พร ้อมใช้งาน  ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์แห่งสหรฐัไดเ้พิ,มความหวงัและความวิตกใน
ขณะเดียวกนัอีกครั)งเกี,ยวกบัการอนมุตัใิชว้คัซีนตา้นโรคโควดิ-19 โดยเขาระบวุา่ วคัซีนดงักล่าวอาจพรอ้มใชง้านไดภ้ายใน 4 สปัดาห ์ปธน.ทรมัป์กล่าว
ในระหว่างงานที,จดัขึ )นโดยสาํนักข่าวเอบีซีนิวสใ์นวนัองัคารตามเวลาสหรฐัว่า "คณะบริหารของรฐับาลชุดก่อนหนา้อาจตอ้งใชเ้วลาหลายปีกว่าจะมี
วคัซีน แต่เราจะไดใ้ชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 ในอีกไม่กี,สปัดาหข์า้งหนา้ อาจจะใน 3 หรือ 4 สัปดาห"์ ดา้นเจา้หนา้ที,ดา้นสาธารณสุขของสหรฐัแสดง
ความกงัวลว่า ทาํเนียบขาวกาํลังกดดนัใหอ้งคก์ารอาหารและยา (FDA) เร่งอนุมตัิการใชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 ก่อนการเลือกตั)งประธานาธิบดีใน
วนัที, 3 พ.ย.นี) ขณะที,บรรดาบริษัทที,พฒันาวคัซีนดงักล่าวระบุรว่มกนัว่า พวกเขาจะไม่เรง่การส่งมอบวคัซีนจนกวา่จะไดร้บัการตรวจสอบอย่างละเอียด
ทั)งในดา้นความปลอดภยัและประสิทธิภาพ 

 (+/-) คาดเฟดอาจยังสามารถผลักดันตลาดในประชุมวันนี"แม้คงดอกเบี"ย ขณะที,ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มุ่งมั,นคงอตัราดอกเบี )ยไวที้,ระดบัต ํ,า
สาํหรบัหลายปีขา้งหนา้ แต่เฟดยังมีงานตอ้งทาํอีกมากในขณะที,ขับเคลื,อนเศรษฐกิจสหรฐัใหผ้่านพน้การระบาดของโควิด-19  ขณะที,เจา้หนา้ที,เฟ
ดรวมตวักันเมื,อวานนี)และวนันี)ตามเวลาทอ้งถิ,นสาํหรบัการประชุมกาํหนดนโยบายของเฟด มีหลายประเด็นที,อยู่ในวาระการประชุม แมว้่าคาํถาม
เกี,ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี )ยหมดไป  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงินของเฟดจะเปิดเผยรายงานรายไตรมาสฉบับล่าสุดเกี,ยวกับ
คาดการณจี์ดีพี, การจา้งงาน และเงินเฟ้อ นอกจากนี) เฟดจะพิจารณาประเด็นที,ว่า เฟดควรจะเสนอการชี)นาํที,ชดัเจนขึ )นหรือไม่เกี,ยวกบัปัจจยัสาํหรบั
การขึ )นอัตราดอกเบี )ยในอนาคต และเฟดอาจจะเปลี,ยนกลยุทธก์ารซื )อพันธบตัรใหม้ากกว่าการสนับสนุนการทาํหนา้ที,ของตลาด ไปสู่การสนับสนุน
เศรษฐกิจในวงกวา้งเช่นกนั 

  ที�มา: 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   73.9** 64.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื,อมั,นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   77.4** 71.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนก.ย.   17.0** 3.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนส.ค.   71.4%** 70.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.4%** 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 ้

 
 

 

 


