
  

                           แม้ว่าราคาทองคําพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนว
ต้านโซน 1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากแรงซื �อเป็นไปอย่างจํากัด หรือ 
ราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ อาจมีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไร
ออกมาอีกครั�งและอาจทําให้ราคาปรับตัวลง ประเมินแนวรับที/ 1,941-1,936 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

16 กันยายน 2563 

สรุป การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจมีการยํ !าพนัธสญัญาในการคงอตัราดอกเบี !ยที'ระดบัตํ'าต่อไปอีกสกัพกั สอดคล้องกบั ผล
การสํารวจของสํานกัข่าว CNBC พบว่า นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี !ยที'ระดบั 0.00-0.25% และจะไม่ปรับขึ !นอตัราดอกเบี !ยจนกว่าจะถึงปี 
2023 โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จากจํานวน 37 รายที'ถูกสํารวจ เชื'อว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี !ยต่อไป แม้ว่าเงินเฟ้ออยู่เหนือระดับเป้าหมาย 2% ขณะที'
นกัวิเคราะห์ 48% ระบุว่า เฟดจะปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่เหนือระดบัเป้าหมายเป็นเวลา 6-12 เดือนโดยไม่มีการปรับขึ !นอตัราดอกเบี !ย ขณะที' 41% เชื'อว่าเฟดจะ
ปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่เหนือระดบัเป้าหมายเป็นเวลาไม่ตํ'ากว่า 12 เดือน ซึ'งประเด็นดงักล่าว สร้างแรงซื !อพยุงราคาทองคําไว้  เบื !องต้นราคาทองคํายงัคงพยายาม
รักษาระดบัไว้ หากรับความเสี'ยงได้สามารถเข้าซื !อเมื'อราคาสามารถยืนเหนือ 1,941-1,936 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากรับความเสี'ยงได้น้อยให้รอราคาอ่อนตวัลง
เข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างโซน 1,919-1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แล้วแบง่ขายทํากําไรเมื'อราคาดีดตวัขึ !นไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หาก
ผ่านไปได้ราคาจะขยบัขึ !นทดสอบแนวต้านถดัไปในโซน 1,992 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยผลการประชุมเฟดอาจสร้างความผนัผวนต่อราคาทองคําได้ นกัลงทนุควร
วางแผนการลงทนุอย่างรอบคอบ 

 
ตารางที/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

16/09/2563 15:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,953.80 1,966.65 12.85  0.66% 

Spot Silver ($) 27.13 27.38 0.25  0.91% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.10 -0.05  -0.18% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,000 28,950 -50  -0.17% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.53 41.40 0.87  2.15% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 38.39 39.08 0.69  1.80% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1846 1.1867 0.0021  0.18% 

ที/มา : Bisnews 

ที/มา : Bisnews 
 

 1,936  1,919  1,902 

  1,973  1,992  2,015 

 

  



 

 

• (+) สหรัฐควํ/าบาตรบริษัทจนีหวั/นใช้โครงการในกัมพชูาเป็นฐานกองทพัจนี  เมื'อวานนี !สหรัฐขึ !นบญัชีดําบริษัทผู้พฒันาท่าเรือ, สนามบิน และรี

สอร์ทของจีนในกมัพชูา โดยระบวุ่า โครงการของบริษัทดงักล่างสร้างขึ !นบนที'ดินที'ยึดจากประชาชนท้องถิ'นและมี "รายงานที'เชื'อถือได้" ว่าอาจใช้เป็น

ฐานสินทรัพย์ทางทหารของจีน  บริษัท Union Development Group Co. Ltd กําลงัสร้างศนูย์ Dara Sakor ขนาดใหญ่ในอทุยานแห่งชาติบริเวณ

ชายฝั'งของกมัพชูา พร้อมรันเวย์ที'สามารถรองรับเครื'องบินลําใหญ่ที'สดุของโลกบางประเภท  บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จีนดงักล่าวอธิบายว่า นั'น

เป็นโครงการพฒันาระดบัภมิูภาคขนาดใหญ่ที'สดุในแผนริเริ'มโครงสร้างพื !นฐานเส้นทางสายไหมยคุใหม่ของจีน (Belt and Road) 

• (-) จนีคาด GDP Q3/63 ขยายตัวต่อเนื/อง หากภาคผลิต-บริการยังแข็งแกร่ง  ฝ ูหลิงฮยุ โฆษกสํานกังานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) คาดการณ์

ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตวัอย่างต่อเนื'องในไตรมาส 3 ของปีนี ! หากปัจจยักระตุ้นการฟื!นตวัยงัคงปรากฏให้เห็นในเดือนนี !  โฆษกสํานกังานสถิติ แถลง

ข่าวต่อสื'อมวลชนว่า นบัจนถงึขณะนี ! ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมและการผลิตภาคบริการได้ปรับตวัดีขึ !นในไตรมาสนี !เมื'อเทียบกบัไตรมาสสองที'ผ่านมา  

เขากล่าวว่า "หากปัจจยักระตุ้นดงักล่าวยงัคงปรากฏให้เห็นในเดือนก.ย. เศรษฐกิจจีนก็จะเติบโตต่อเนื'องอย่างเห็นได้ชดัในไตรมาสสาม"  สํานกัข่าวซิน

หวัรายงานว่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมของจีน ซึ'งเป็นดชันีวดัภาวะเศรษฐกิจที'สําคญั ปรับตวัขึ !น 5.6% ในเดือนส.ค. เมื'อเทียบเป็นรายปี ซึ'งเป็นการ

ขยายตวัที'รวดเร็วหลงัจากที'ปรับตวัขึ !น 4.8% ในเดือนก.ค. และแข็งแกร่งกว่าที'นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.จะเพิ'มขึ !น 

5.1% 

• (-) "โกลด์แมน"เตือนเบร็กซิทที/ไร้ข้อตกลงจะสร้างต้นทุนแก่อังกฤษมากกว่าโควิด-19  นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์เตือนว่า 

ผลกระทบต่อองักฤษจากการไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงการค้ากบัสหภาพยโุรป (EU) จะสร้างต้นทนุมากกว่าการรับมือกบัโควิด-19  อนัที'จริงแล้ว โกลด์

แมน แซคส์ระบวุ่า ผลกระทบของเบร็กซทิที'ไร้ข้อตกลงมีแนวโน้มจะหนกักว่าโรคระบาดที'รุนแรงที'สดุที'เกิดขึ !นในประวติัศาสตร์หลงัสงคราม "ราว 2 - 3 

เท่า"  รัฐบาลองักฤษท้าทายพนัธสญัญาก่อนหน้ากบัสหภาพยโุรปในสปัดาห์ที'ผ่านมา ซึ'งทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ !นว่า ทั !ง 2 ฝ่ายจะไม่สามารถ

จดัการข้อตกลงการค้าร่วมกนัก่อนสิ !นปีนี ! ผลลพัธ์ที' "ปราศจากข้อตกลงนี !" จะสร้างต้นทนุสงูขึ !นสําหรับผู้ส่งออกของทั !ง 2 ฝ่าย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก จากแรงซื �อหุ้นค้าปลีก  ตลาดหุ้นยโุรปเปิดแดนบวกในวนันี ! โดยภาวะการซื !อขายยงัคงได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกที'

ปรับตวัขึ !นเป็นวนัที'สี'ติดต่อกนั หลงับริษัท Inditex เจ้าของแบรนด์ Zara เปิดเผยว่าบริษัทกลบัมามีกําไรอีกครั !งในไตรมาสล่าสดุ  ดชันี Stoxx Europe 

600 แตะที'ระดบั 371.95 จดุ เพิ'มขึ !น 0.99 จดุ หรือ +0.27%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั'งเศสเปิดวนันี !ที' 5,065.75 จดุ ลดลง 2.18 จดุ, -0.04% ดชันี 

DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที' 13,224.16 จดุ เพิ'มขึ !น 6.49 จดุ, +0.05% 

• (+/-) จบัตาผลประชุมเฟดวันนี � คาดตรึงดอกเบี �ย, เผยเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี/ย  นกัลงทนุในตลาดการเงินทั'วโลกจบัตาผลการประชมุนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ'งจะมีการแถลงในวนันี !ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวนัพรุ่งนี !ตามเวลาไทย  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ที'

ประชมุเฟดจะให้รายละเอียดเกี'ยวกับ "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี'ย" ซึ'งเป็นเครื'องมือทางการเงินที'นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้กล่าวถึงในการ

ประชมุประจําปีที'เมืองแจ็กสนั โฮล เมื'อเดือนที'แล้ว ซึ'งถือเป็นการประกาศปรับเปลี'ยนนโยบายการเงินครั !งสําคญั  การประกาศปรับเปลี'ยนนโยบาย

การเงินดงักล่าว ส่งผลให้เฟดมีแนวโน้มน้อยลงที'จะปรับขึ !นอตัราดอกเบี !ยเมื'ออตัราว่างงานลดลง ตราบใดที'อตัราเงินเฟ้อไม่ได้ดีดตวัขึ !น ขณะที'ก่อน

หน้านี ! เฟดมีความเชื'อว่าอัตราว่างงานตํ'าจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ !นจนถึงขีดอนัตราย ทําให้เฟดดําเนินการล่วงหน้าด้วยการเร่งปรับขึ !นอัตรา

ดอกเบี !ยเพื'อสกดัเงินเฟ้อที'อาจก่อตวัขึ !น  ขณะที'ผลการสํารวจของสํานกัข่าว CNBC พบว่า นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี !ยที'ระดบั 

0.00-0.25% และจะไม่ปรับขึ !นอตัราดอกเบี !ยจนกว่าจะถงึปี 2566 

ที/มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที' 14 ก.ย. 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   4.1%** 9.1% 

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

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

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนส.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. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนก.ย.   17.0** 3.7 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนส.ค.   71.4%** 70.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.4%** 3.0% 

วนัพธุที' 16 ก.ย. 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.2%** 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'มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที' 11 กนัยายน ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


