
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,931 1,916 1,902 

1,973 1,992 2,015 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 12.07  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ในระหว่างวนัราคาทองคําร่วงลงโดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  อนัเนื,องมาจากผลการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ที,เฟดปรับ “เพิ,ม” คาดการณ์เศรษญกิจสหรัฐ  ขณะที,เดียวกัน  เฟดไม่ได้ส่งสญัญาณในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Dovish) มากเท่าที,นกัลงทนุ
บางสว่นคาดหวงัไว้  นั,นกระตุ้นให้นกัลงทนุที,ถือสถานะขาย(Short) ในสกลุเงินดอลลาร์มีการปิดสถานะออกมา  ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนนุเพิ,มจากการอ่อนค่าของสกุล
เงินปอนด์  หลงัจากเมื,อวานนี �ธนาคารกลางองักฤษ(BoE)มีมต ิ“คง” อตัราดอกเบี �ยที,ระดบั 0.10% ขณะที,สง่สญัญาณพร้อมใช้นโยบาย “อตัราดอกเบี �ยตดิลบ” หากมีความจําเป็น  ปัจจยั
ที,กลา่วมาหนนุดชันีดอลลาร์ให้แข็งคา่แตะระดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์ที, 93.592 จนเป็นปัจจยักดดนัให้ราคาทองคําร่วงแตะระดบัตํ,าสดุบริเวณ 1,931.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  อย่างไรก็ดี  
สกลุเงินดอลลาร์กลบัมาอ่อนคา่ในที,สดุเนื,องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์หลงัซมึซบัข่าวการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที,สว่นใหญ่ออกมา “แย่” เกินคาด  อาทิ  จํานวนผู้ขอสวสัดิการ
ว่างงาน, ตวัเลขการเริ,มต้นสร้างบ้าน และการอนญุาตก่อสร้างบ้าน  ซึ,งช่วยให้ราคาทองคําลดช่วงติดลบลง  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -0.59 ตนั สู่ระดบั 1,246.98 ตนั  
สําหรับวนันี �ตดิตามการเปิดเผยดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board, คาดการณ์ความเชื,อมั,นผู้บริโภคและคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1960.91 1931.90 1958.74 1945.88 -12.07 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1945.95 26.96 41.27 

MA 50 Days 1934.49 25.42 43.73 

MA 200 Days 1716.29 18.93 44.47 

RSI 9 Days 51.88 50.57 55.95 

RSI 14 Days 52.31 53.96 51.82 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,246.98 -0.59 

ishare 17,324.03 -55.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9118 -0.0684 0.6664 

10 วนั 0.8650 -0.1103 0.5751 

20 วนั 0.8648 0.0698 0.7662 

50 วนั 0.8706 0.1676 0.8539 

100 วนั 0.9610 0.6431 0.9196 

200 วนั 0.8072 -0.2574 0.7864 

 

 

18 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 ซื �อขายทาํกําไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว มีลุ้น
ที�ราคาอาจทดสอบแนวต้านโซนที� 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายทํากําไรระยะ
สั �นออกมา เมื�อราคาทองคําอ่อนตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 
1,936-1,931 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที, 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์  (1,973 ระดบัสงูสุดของสปัดาห์นี �) หากไม่สามารถผ่านได้ ซึ,งนัก
ลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไรเนื,องจากครั �งที,ผ่านมาเมื,อราคาทองคํามีการปรับตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็
ตามหากการออ่นลงของราคาหลดุโซนแนวรับระยะสั �นอยูท่ี, 1,936-1,931 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาอาจมีโอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับ
ถดัไป 



 

 

•••• (+) ดอลล์อ่อน หลังเฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี �ยตํ�า 3 ปี  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื,อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที,ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื,อคืนนี � (17 ก.ย.) หลังจากที,ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี �ยใกล้ 0% เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัจากข้อมลูเศรษฐกิจที,ซบเซาของสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื,อเทียบกบัเงินเยน ที,ระดบั 104.69 เยน จาก
ระดบั 105.00 เยน และอ่อนค่าเมื,อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที,ระดบั 0.9089 ฟรังก์ จากระดบั 0.9100 ฟรังก์ แต่เมื,อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึ �นแตะที,ระดบั 1.3174 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3168 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื,อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที,ระดบั 1.1838 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1802 ดอลลาร์ ขณะที,เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที,ระดบั 1.2960 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2954 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7304 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7298 ดอลลาร์สหรัฐ 

•••• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 130.40 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ,ข้อมูลศก.ซบเซา  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื,อคืนนี � (17 ส.ค.) โดย
ได้รับปัจจยัลบจากคําสั,งขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน รวมทั �งข้อมลูเศรษฐกิจที,ซบเซาของสหรัฐ นอกจากนี � ตลาดยงัคงได้รับแรงกดดัน
จากการที,นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกงัวลเกี,ยวกบัทิศทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐ  ดชันี
เฉลี,ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที, 27,901.98 จดุ ลดลง 130.40 จดุ หรือ -0.47% ขณะที,ดชันี Nasdaq ปิดที, 10,910.28 จดุ ลดลง 140.19 จดุ หรือ 
-1.27% ส่วนดชันี S&P500 ปิดที, 3,357.01 จดุ ลดลง 28.48 จดุ หรือ -0.84% 

•••• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเริ�มต้นสร้างบ้านตํ�ากว่าคาดในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ,มต้นสร้างบ้านลดลง 5.1% ใน
เดือนส.ค. สู่ระดบั 1.416 ล้านยนิูต หลงัจากพุ่งขึ �นติดต่อกนั 3 เดือน และตํ,ากว่าที,นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที,ระดบั 1.478 ล้านยนิูต จากระดบั 1.492 
ล้านยนิูตในเดือนก.ค.   นอกจากนี � การอนญุาตก่อสร้างบ้านลดลง 0.9% สู่ระดบั 1.470 ล้านยนิูต 

•••• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานตํ�ากว่าคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื,นขอสวสัดิการว่างงานครั �ง
แรกจํานวน 860,000 รายในสัปดาห์ที,แล้ว ตํ,ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที,ระดับ 875,000 ราย หลังจากอยู่ที,ระดับ 893,000 รายใน
สปัดาห์ก่อนหน้านี � 

•••• (-) ปอนด์วูบ ผวาแบงก์ชาติอังกฤษส่งสัญญาณใช้นโยบายดอกเบี �ยติดลบ  ปอนด์ร่วงลงเทียบดอลลาร์และยูโร หลังจากที,ธนาคารกลาง
องักฤษ (BoE) ส่งสญัญาณพร้อมใช้นโยบายอตัราดอกเบี �ยติดลบ หากมีความจําเป็น  ณ เวลา 19.27 น.ตามเวลาไทย ปอนด์ดิ,งลง 0.66% สู่ระดบั 
1.288 ดอลลาร์ และร่วงลง 0.58% สู่ระดบั 0.916 เทียบยโูร  BoE จดัการประชมุกําหนดนโยบายการเงินในวนันี � โดย BoE มีมติเป็นเอกฉันท์ 9-0 คง
อตัราดอกเบี �ยนโยบายที,ระดบั 0.10% ขณะที,ส่งสญัญาณพร้อมใช้นโยบายอตัราดอกเบี �ยติดลบ หากมีความจําเป็น   

•••• (+/-) "ทรัมป์"เตรียมชี �ชะตาดีล"ออราเคิล-ติCกต็อก"ในอีก 24-36 ชม.  แหล่งข่าวระบวุ่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เตรียมตดัสินใจว่าจะให้การ
อนมุติัต่อข้อเสนอของบริษัทออราเคิล คอร์ป ในการซื �อกิจการติeกต็อก (TikTok) ในสหรัฐหรือไม่ ภายในเวลา 24-36 ชั,วโมง  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า 
ปธน.ทรัมป์ได้หารือกบัสมาชิกคณะรัฐมนตรี รวมทั �งบรรดาที,ปรึกษาแล้ว ก่อนที,จะทําการตดัสินใจขั �นสดุท้าย   

•••• (+/-) แหล่งข่าวเผยดีล"ออราเคิล-ติCกต็อก"ลงตัวแล้ว หลัง"ไบต์แดนซ์"ให้สหรัฐถือหุ้นใหญ่  แหล่งข่าวระบวุ่า ผลการเจรจาล่าสดุระหว่าง
รัฐบาลสหรัฐและไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ,งเป็นบริษัทแม่ของติeกต็อก (TikTok) ปรากฎว่า ไบต์แดนซ์ยินยอมให้บริษัทสหรัฐเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่
ในบริษัทแห่งใหม่ที,จะเกิดขึ �นจากการซื �อกิจการติeกต็อก  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นกัลงทนุสหรัฐ ซึ,งรวมถึงออราเคิล คอร์ปและวอลมาร์ทจะเข้าถือหุ้น
อย่างน้อย 60% ในติeกต็อก และบริษัทแห่งใหม่จะมีชื,อว่า "ติeกต็อก โกลบอล" ทั �งนี � บอร์ดบริหารของติeกต็อก โกลบอลจะมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นชาว
อเมริกัน และชาวอเมริกันจะดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที,บริหาร  นอกจากนี � ออราเคิลจะเข้าถือหุ้นในติeกต็อก โกลบอลจํานวน 20% และ
ผู้บริหารของวอลมาร์ทจะเป็นหนึ,งในกรรมการบริหารของบริษัท 

•••• (+/-) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจสอดคล้องคาดการณ์ในเดือนก.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาวะ
ธุรกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติก ลดลงสู่ระดบั 15.0 ในเดือนก.ย. สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ จากระดบั 17.2 ในเดือนส.ค. 
 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   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 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. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   15.0** 17.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   860K** 884K 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนส.ค.   1.47M** 1.50M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ,มสร้างบ้านเดือนส.ค.   1.42M** 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 

 
 


