
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,936 1,919 1,902 

1,973 1,992 2,015 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 4.15  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ราคาจะได้รับแรงหนนุจากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ที�เฟดมีมติ “คง” อัตราดอกเบี �ยที�ระดับ 0.00-0.25% 

พร้อมส่งสญัญาณว่าเฟดจะ “ไมมี่” การปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยอยา่งน้อยจนกว่าจะถึงปี 2023  รวมถึงปล่อยให้เงินเฟ้อดีดตวัขึ �นเหนือ 2% ก่อนที�จะมีการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยเพื�อควบคมุเงินเฟ้อ  

ซึ�งส่งผลให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ  1,973.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของ

สกลุเงินดอลลาร์  หลงัเฟดปรับ “เพิ�ม” คาดการณ์ตวัเลขเศรษฐกิจ  โดยมองว่า GDP ปีนี � จะหดตวัลดลงเหลือ-3.7% จากระดับ -6.5% ในการคาดการณ์เดือนมิ.ย. พร้อมปรับ “ลด” คาดการณ์

อตัราการว่างงานในปีนี �ถึงปี 2022 ลงสู่ระดบั 7.6%, 5.5% และ 4.5% จาก ระดับ 9.3% 6.5% และ 5.5% รวมถึงปรับ “เพิ�ม” คาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี �ถึงปี 2022 ขึ �นสู่ระดับ 1.2%, 1.7% และ 

1.8% ตามลําดบั  สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกดดนัราคาทองคําให้ร่วงลงมาปิดตลาดบริเวณ 1,957 ดอลลาร์ต่อออนซ์  และร่วงลงต่อในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชีย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครอง

ทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุธนาคารกลางญี�ปุ่ น(บีโอเจ)และการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี) คาดทั �ง 2 ธนาคารกลางจะคงนโยบายการเงินไม่เปลี�ยนแปลง  

รวมถึงติดตามการเปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, การอนญุาตก่อสร้าง และข้อมลูการเริ�มสร้างบ้าน 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1973.59 1949.50 1952.64 1957.95 4.15 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1944.14 26.93 41.27 

MA 50 Days 1931.45 25.25 43.71 

MA 200 Days 1713.92 18.88 44.57 

RSI 9 Days 49.68 50.07 47.55 

RSI 14 Days 51.23 53.67 45.61 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,247.57 0.00 

ishare 17,324.03 +55.01 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9836 0.6195 0.0453 

10 วนั 0.8757 -0.3599 0.5650 

20 วนั 0.8659 0.0859 0.7732 

50 วนั 0.8816 0.1955 0.8645 

100 วนั 0.9613 0.6413 0.9200 

200 วนั 0.8029 -0.2671 0.7807 

 

 

17 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 แนะนําซื อขายทาํกําไรระยะสั นจากการแกว่ง
ตัว โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ แนะนํา
แบ่งทองคําออกขายเพื0อรอซื อในโซน แนวรับ 1,941-1,936 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที� 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้ายงัไม่สามารถผ่านได้ นักลงทุนยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํา
กําไรเนื�องจากชว่งที�ผ่านมาเมื�อราคาทองคํามีการปรับตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั อยา่งไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุ
โซนแนวรับระยะสั �นอยูท่ี� 1,941-1,936 ประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกปรับตัวขึ นเป็นเดือนที0 4 ในส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ�มขึ �น 0.6% ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นการ
ปรับตวัขึ �นเป็นเดือนที� 4 แตตํ่�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดวา่จะพุ่งขึ �น 1.1% หลงัจากทะยานขึ �น 1.2% ในเดือนก.ค. 

• (+) "พาวเวล"ชี กิจกรรมทางศก.สหรัฐยังตํ0า-ทศิทางศก.เผชิญความไม่แน่นอนสูงมาก  นายเจอโรม พาวเวล ประธานาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้
แถลงข่าวต่อสื�อมวลชนภายหลังเสร็จสิ �นการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธตามเวลาสหรัฐว่า การฟื�นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเกิดขึ �นรวดเร็วกว่าที�
คาดการณ์ไว้ในเบื �องต้น แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดบัตํ�ากว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทิศทางเศรษฐกิจในวัน
ข้างหน้ายังคงมีความไม่แน่นอนที�สูงมาก  นายพาวเวลได้กล่าวถึงสถานการณ์ในตลาดแรงงานสหรัฐว่า "แม้ตัวเลขการจ้างงานเริ�มฟื�นตวัเนื�องจาก
ประชาชนเริ�มกลบัเข้าทํางาน แตอ่ตัราวา่งงานที�ระดบั 8.4% ในเดือนส.ค.ยงัถือวา่สงูมาก และคาดว่าอตัราว่างงานอาจจะสูงกว่าข้อมลูที�เจ้าหน้าที�รายงาน
อยู่ประมาณ 3% เมื�อพิจารณาจากอตัราการมีส่วนร่วมในกําลงัแรงงาน (labor force participation) ที�ปรับตวัลดลง"  เมื�อผู้ สื�อข่าวถามถึงการกําหนด 
"เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" ซึ�งเป็นนโยบายใหม่ที�เฟดได้แถลงการการประชุมล่าสุดนั �น นายพาวเวลกล่าวว่า "เราพยายามสร้างสูตรบางอย่างขึ �นเพราะเรา
ต้องการบรรลเุป้าหมายอตัราเงินเฟ้อที�ระดบั 2% ซึ�งหากเราดําเนินการตามสูตรนั �นแล้ว ตวัเลขคาดการณ์เงินเฟ้อก็จะดีดตวัขึ �นแตะระดบั 2% ซึ�งจะช่วยให้
เราบรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อที�ระดบั 2% และสามารถหลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�เฟดอาจจะสญูเสียความสามารถในการสนบัสนนุเศรษฐกิจได้"  นอกจากนี � นาย
พาวเวลยงักล่าววา่ การเพิ�มมาตรการสนบัสนนุด้านการคลงัยงัคงจําเป็นตอ่การฟื�นฟเูศรษฐกิจ เนื�องจากอตัราว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัที�สูงมาก และธุรกิจ
ขนาดเล็กยงัคงเผชิญกบัความยากลําบาก ในขณะที�รัฐบาลท้องถิ�นก็ยงัคงเผชิญกบัภาวะตงึตวัด้านการเงิน 

• (+) CDC คาดชาวอเมริกันต้องรอถึง Q3/64 เพื0อให้มีวัคซีนต้านโควิดอย่างเพียงพอ  นายแพทย์โรเบิร์ต เรดฟิลด์ ผู้ อํานวยการศูนย์ควบคุมและ
ป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐ กล่าวคาดการณ์ว่า ชาวอเมริกนัอาจจะต้องรอจนถึงไตรมาส 3 ของปีหน้าเพื�อที�จะมีวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างเพียง
พอที�จะช่วยให้กลบัมาใช้ชีวติได้อย่างปกต ิ นายแพทย์เรดฟิลด์กล่าวว่า เขาคาดว่าจะเริ�มมีการแจกจ่ายวคัซีนในเดือนพ.ย.หรือธ.ค.ปีนี � แต่ในจํานวนจํากดั
สําหรับผู้ ที�มีความจําเป็นมากที�สดุ เช่น บคุลากรด้านสาธารณสขุ และจะต้องใช้เวลาอีก 6-9 เดือนเพื�อให้ชาวอเมริกนัทั �งหมดสามารถได้รับการฉีดวคัซีน 

• (-) เฟดชี เศรษฐกิจสหรัฐปีนี หดตัวน้อยกว่าคาด ขณะปรับลดตัวเลขว่างงาน  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) มีมตคิงอตัราดอกเบี �ยระยะสั �นที�ระดบั 0.00-0.25% ในวนันี � และส่งสญัญาณวา่จะคงอตัราดอกเบี �ยจนถงึปี 2566  นอกจากนี � เฟดมีมมุมองที�ดี
ขึ �นตอ่เศรษฐกิจสหรัฐในปีนี � โดยคาดวา่เศรษฐกิจจะหดตวัน้อยกวา่ที�คาดไว้ก่อนหน้านี � ขณะที�ตวัเลขการวา่งงานจะลดตํ�าลง   

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื0อมั0นผู้สร้างบ้านพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ย.  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความ
เชื�อมั�นผู้สร้างบ้านปรับตวัขึ �น 5 จดุ สู่ระดบั 83 ในเดือนก.ย. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์  เมื�อเทียบรายปี ดชันีความเชื�อมั�นเพิ�มขึ �น 15 จุดในเดือน
ก.ย. 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงนิหลัก หลังเฟดเพิ0มคาดการณ์เศรษฐกิจ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (16 ก.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยระยะสั �นที�ระดบั 0.00-0.25% ในการประชุมเมื�อวานนี � และ
ปรับเพิ�มคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 
0.16% แตะที� 93.1951 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9100 ฟรังก์ จากระดบั 0.9079 ฟรังก์ แต่อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัเงิน
เยน ที�ระดบั 105.00 เยน จากระดบั 105.45 เยน และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3168 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3180 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1802 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1853 ดอลลาร์ ขณะที�ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที�
ระดบั 0.7298 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7308 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.2954 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2897 ดอลลาร์  

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 36.78 จุด หลัง"พาวเวล"กังวลศก.สหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื�อคืนนี � (16 ก.ย.) 
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกังวลเกี�ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดแรงงานของสหรัฐ 
ขณะที�ดชันี Nasdaq และ S&P500 ปิดในแดนลบเนื�องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,032.38 จุด 
เพิ�มขึ �น 36.78 จดุ หรือ +0.13% ขณะที�ดชันี Nasdaq ปิดที� 11,050.47 จุด ลดลง 139.85 จุด หรือ -1.25% และดชันี S&P500 ปิดที� 3,385.49 จุด ลดลง 
15.71 จดุ หรือ -0.46% 
 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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.   0.7%** 1.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.   0.6%** 1.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจเดือนก.ค.   0.1%** -1.1% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   83** 78 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสต็อกนํ �ามนัรายสปัดาห์   -4.4M* 2.0M 

วนัพฤหสับดีที� 17 ก.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบี �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 

 
 


