
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,936 1,919 1,902 

1,973 1,992 2,015 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 3.97  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาจะทะยานขึ �นทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,972 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุ
เงินดอลลาร์  ท่ามกลางการคาดการณ์ที0ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะยงัคงจดุยืนผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปในการประชมุที0กําลงัจะเสร็จสิ �นลงในช่วงกลางดึกของคืนวนันี �  ประกอบกบัใน
ระหว่างวนัสกลุเงินยโูรแข็งค่าหลงัการเปิดเผยความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีจาก ZEW ออกมาดีเกินคาด  จึงเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์จนสร้างแรงหนุนให้แก่ราคาทองคํา  อย่างไรก็ดี  
ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  และปรับตวัลดลงแรงโดยได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไร  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ0มจาก ดชันีดอลลาร์ที0ดีดตวัขึ �นมาปิดทรงตวั
แทบไมเ่ปลี0ยนแปลงที0ระดบั 93.050 หลงัจากในระหว่างวนั  อ่อนค่าลงไปแตะระดบัตํ0าสดุบริเวณ 92.785  จึงเป็นปัจจยัสําคญัที0ทําให้ราคาทองคําร่วงลงกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสงูสดุ  
สู่ระดบัตํ0าสดุในระหว่างวนัที0 1,947 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุถือครองทองคําลดลง -0.43 ตนั สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีก, ตวัเลขสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ, ดชันีตลาด
ที0อยูอ่าศยัจาก NAHB  และจบัตาผลการประชมุเฟด คาดเฟด“คง” ดอกเบี �ยที0 0.00-0.25% ตามเดิม  แต่แนะนําจบัตาสญัญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต  รวมถึงมมุมองต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐ และความชดัเจนของ “กรอบนโยบายเงินเฟ้อเฉลี0ย” ผ่านทางแถลงการณ์ของนายเจอโรม  พาวเวลล์ประธานเฟด, Economic Projections (คาดการณ์ GDP, อตัราการว่างงาน  และอัตรา
เงินเฟ้อ) และ Dot Plot(คาดการณ์อตัราดอกเบี �ยของเจ้าหน้าที0เฟด) ซึ0งอาจส่งผลให้ราคาทองคําผนัผวนได้ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1972.16 1947.60 1956.63 1953.80 -3.97 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1942.36 26.90 41.41 

MA 50 Days 1928.55 25.08 43.69 

MA 200 Days 1711.52 18.83 44.67 

RSI 9 Days 55.03 55.24 34.14 

RSI 14 Days 53.96 56.22 36.17 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,247.57 -0.43 

ishare 17,379.04 +86.85 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9665 0.3340 0.3378 

10 วนั 0.6460 -0.3630 0.6295 

20 วนั 0.8844 0.0742 0.6967 

50 วนั 0.8890 0.2062 0.8723 

100 วนั 0.9615 0.6402 0.9203 

200 วนั 0.7985 -0.2760 0.7753 

 

 

16 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 หากรับความเสี�ยงได้สามารถเข้าซื �อเมื�อราคา
สามารถยืนเหนือ 1,941-1,936 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากรับ
ความเสี�ยงได้น้อยให้รอราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้กรอบแนว
รับด้านล่างโซน 1,919-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ คํานึงถึง
ความผันผวนของราคาจากผลการประชุมเฟด 

 

ราคาทองคํามีแรงขายทํากําไรระยะสั �นสลบัออกมา เมื0อเข้าใกล้กรอบแนวต้าน โซน 1,966-1,973 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทําให้การ
เคลื0อนไหวในระยะกลางยงัคงมีลกัษณะ Sideway Down หากราคาออ่นตวัลงไมห่ลดุแนวรับ 1,941-1,936 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ ราคามีโอกาสทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง แต่หากยืนเหนือแนวรับแรกไม่ได้ประเมินแนวรับถัดไปโซน 1,919-
1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) รัฐบาล"ทรัมป์"โวย หลัง WTO ค้านสหรัฐรีดภาษีสินค้าจีน  รัฐบาลสหรัฐแสดงความไม่พอใจ หลงัจากที0องค์การการค้าโลก (WTO) มีคําตดัสินใน
วนันี �วา่ การที0สหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ0มเตมิตอ่สินค้านําเข้าจากจีนมลูคา่มากกวา่ 2 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2561 ถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ  ทั �งนี � นายโรเบร์ิต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ออกแถลงการณ์ระบุว่า "คําตดัสินดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า WTO ไม่ได้ช่วยเยียวยาการ
ดําเนินการที0ไม่ถูกต้องของจีน โดยสหรัฐควรได้รับโอกาสในการปกป้องตวัเองจากการดําเนินการทางการค้าที0ไม่เป็นธรรม และรัฐบาลของประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์จะไม่ปล่อยให้จีนอาศยั WTO เพื0อมาเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ภาคธุรกิจ เกษตรกร และชาวไร่ของสหรัฐ"  

• (+) ผลสํารวจชี �นักวิเคราะห์คาดเฟดคงดอกเบี �ยใกล้ 0% ยาวถึงปี 2566  ผลการสํารวจของสํานักข่าว CNBC พบว่า นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี �ยที0ระดบั 0.00-0.25% และจะไม่ปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยจนกว่าจะถึงปี 2566  ผลการสํารวจดงักล่าวมีขึ �น 
หลงัจากที0นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้ประกาศปรับเปลี0ยนนโยบายการเงินครั �งสําคญัในการประชุมประจําปีที0เมืองแจ็กสนั โฮล เมื0อเดือนที0แล้ว 
โดยเฟดจะใช้เครื0องมือใหม่ที0เรียกว่า "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี0ย" ซึ0งจะทําให้อตัราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และสามารถดีดตวัขึ �นเหนือ 2% แทนที0จะกําหนด
เป้าหมายตายตวัที0 2% ส่งผลให้เฟดมีแนวโน้มน้อยลงที0จะปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยเมื0ออตัราว่างงานลดลง ตราบใดที0อตัราเงินเฟ้อไม่ได้ดีดตวัขึ �น  ผลการ
สํารวจพบวา่ นกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่จากจํานวน 37 รายที0ถกูสํารวจ เชื0อวา่เฟดจะตรึงอตัราดอกเบี �ยต่อไป แม้ว่าเงินเฟ้ออยู่เหนือระดบัเป้าหมาย 2% ขณะที0
นกัวเิคราะห์ 45% ระบวุา่ เฟดจะปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่เหนือระดบัเป้าหมายเป็นเวลา 6-12 เดือนโดยไม่มีการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย ขณะที0 41% เชื0อว่าเฟด
จะปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่เหนือระดบัเป้าหมายเป็นเวลาไม่ตํ0ากว่า 12 เดือน  นอกจากนี � นักวิเคราะห์มากกว่า 50% เชื0อว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ผ่านพ้นภาวะ
ถดถอยแล้ว โดยภาวะถดถอยได้สิ �นสดุลงในเดือนพ.ค.  นกัวเิคราะห์ยงัคาดวา่เศรษฐกิจสหรัฐจะหดตวั 2.6% ในปีนี � ซึ0งดีกว่าตวัเลขคาดการณ์ในเดือนก.ค.
ที0ระบวุา่เศรษฐกิจจะหดตวั 4.5%  โดยรวมแล้ว นกัวเิคราะห์ 69% ระบวุา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื�นตวัรวดเร็วกวา่ที0พวกเขาคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี � 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 2.27 จุด นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื0อคืนนี � (15 ก.ย.) ขณะที0นกัลงทนุจบัตาผล
การประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ0งจะมีการแถลงในวนัพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวนัพฤหสับดีตามเวลาไทย ส่วนดชันี S&P500 และ 
Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที0พุ่งขึ �นอย่างต่อเนื0อง  ดชันีเฉลี0ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที0 27,995.60 จุด เพิ0มขึ �น 2.27 
จุด หรือ +0.01% ขณะที0ดชันี S&P500 ปิดที0 3,401.20 จุด เพิ0มขึ �น 17.66 จุด หรือ +0.52% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที0 11,190.32 จุด เพิ0มขึ �น 133.67 จุด 
หรือ +1.21% 

• (-) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ�มขึ �น 0.4% ในเดือนส.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนันี �ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ของสหรัฐเพิ0มขึ �น 0.4% ในเดือนส.ค. หลงัจากพุ่งขึ �น 3.5% ในเดือนก.ค. 

• (-) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตดีดตัวสูงเกินคาดในเดือนก.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี �ว่า ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ดีดตวัขึ �น 13.3 จดุ สู่ระดบั 17.0 ในเดือนก.ย. และสงูกวา่ที0นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที0ระดบั 6.0 หลงัจากดิ0งลง 14 จดุในเดือนส.ค. 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีราคานําเข้าเพิ�มเกินคาดในเดือนส.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันี �วา่ ดชันีราคานําเข้าดีดตวัขึ �นมากกว่าคาดในเดือนส.ค. 
โดยปรับตวัขึ �น 0.9% เมื0อเทียบรายเดือน หลงัจากพุ่งขึ �น 1.2% ในเดือนก.ค.  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ดชันีราคานําเข้าจะเพิ0มขึ �นเพียง 0.5% ใน
เดือนส.ค. 

• (+/-) ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื0อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที0ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื0อคืนนี � (15 ก.ย.) ท่ามกลางการซื �อขายที0เป็นไปอย่างผนัผวน ก่อนที0นกัลงทนุจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ0งจะมี
การแถลงในวนัพธุตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวนัพฤหสับดีตามเวลาไทยดชันีดอลลาร์ ซึ0งเป็นดชันีวดัความเคลื0อนไหวของดอลลาร์เมื0อเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ขยบัลง 0.01% แตะที0 93.0501 เมื0อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื0อเทียบกบัเงินเยน ที0ระดบั 105.45 เยน จากระดบั 105.70 
เยน แตแ่ข็งค่าเล็กน้อยเมื0อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที0ระดบั 0.9079 ฟรังก์ จากระดบั 0.9078 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื0อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที0ระดบั 1.3180 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื0อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที0ระดบั 1.1853 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1863 ดอลลาร์ 
ขณะที0เงินปอนด์แข็งขึ �นแตะที0ระดบั 1.2897 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2853 ดอลลาร์ 
 

 

 

 

                         ที0มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที0 14 ก.ย. 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   4.1%** 9.1% 

วนัองัคารที0 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 ความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   73.9** 64.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจโดย 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% 

วนัพธุที0 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 ดชันีตลาดที0อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   78 78 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีที0 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 ุ ญี0ปุ่ 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 ข้อมลูการเริ0มสร้างบ้านเดือนส.ค.   1.47M 1.50M 

วนัศกุร์ที0 18 ก.ย. 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   1.3% 1.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื0อมั0นผู้บริโภค จาก UoM   75.0 74.1 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 
*ที0มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที0 11 กนัยายน 2020 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


