
 

 

 

 

   

1,931  1,916  1,902 

 1,973  1,992  2,015 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันีแกวง่ตวัในทิศทางคอ่ยๆขยบัขนึ รบัแรงหนนุจากการอ่อนคา่ลงของสกลุเงินดอลลาร ์โดยจะเห็นว่า Dollar Index ขยบัลงมาเคลือนไหวตาํกว่า 
93 จดุ ขณะทีนกัลงทนุยงัวิตกเกียวกบัเสน้ทางการฟืนตวัของเศรษฐกิจสหรฐัท่ามกลางการระบาดของโควิด-19ทีดาํเนินไปอย่างต่อเนือง นอกจากนี ดอลลารอ์ยู่ภายใตแ้รง
กดดนัหลงัสหรฐัยงัไม่มีความคืบหนา้ในการเจรจามาตรการกระตุน้ดา้นการคลงัเพือฟืนฟเูศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดดงักลา่ว จึงแนะนาํติดตามความคืบหนา้
ตอ่ไปอย่างใกลชิ้ด เพือประเมินทิศทางดอลลารแ์ละราคาทองคาํเพิมเติม โดยคาดว่าราคาทองคาํระยะสนัอาจมีการแกว่งตวัเพือรอปัจจยัสาํคญัสปัดาหนี์ โดยวนันี ติดตาม
ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลลป์ระธานเฟด, นางลาเอล เบรนารด์ หนึงในคณะผูว้า่การเฟด และนายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดสาขานิวยอรก์ ขณะทีวนัองัคาร
และวนัพธุติดตามการ testify ของนายเจอโรม พาวเวลล ์  วนัพฤหสับดี ติดตามนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด  พรอ้มกบั นายสตีเวน มนชิูน  รฐัมนตรคลงัสหรฐั  มี
กาํหนดจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการวฒิุสภา ดา้นการธนาคาร การเคหะ และชมุชนเมือง แห่งสหรฐัอเมรกิา(The U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and 
Urban Affairs) ว่าจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19เพิมเติมหรือไม่ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากการอ่อนตวัลงของราคา
ทองคาํยงัสามารถรกัษาระดบัเหนือแนวรบั ไดร้าคาทองคาํยงัมีลุน้ดีดขนึทดสอบแนวตา้น แตห่ากราคาทองคาํไม่สามารถผ่านแนวตา้นที 1,960-1,973 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้
จะทาํใหเ้กิดแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาและอาจทาํใหร้าคาปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัที 1,941-1,931 ดอลลารต์่อออนซเ์พือสรา้งฐานราคา แนะนาํซือขายทาํกาํไรระยะสนั
จากการแกวง่ตวั แนะนาํแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที 1,960-1,973 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ และเขา้ซือคืนหากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือ
โซน 1,941-1,931 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                        เก ็งกาํไรระยะสันจากการแกว่งตัว จนกว่าราคาจะ

ทะลุด้านบน  1,960-1,973 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์หากไม่ผ่านให ้ทยอย

ขายท ําก ําไร  และทยอยซ ือคืนหากราคายังยืน เหนือ โซน  1,941-

1,931 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์
 

21 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

21/09/2563  11.30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลยีนแปลง เปลยีนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,950.92 1,953.50 2.58  0.13% 

Spot Silver ($) 26.83 26.84 0.01  0.02% 

เงนิบาท (฿/$) 31.03 31.03 0.00  0.00% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,700 50  0.17% 

นํามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.15 43.23 0.08  0.19% 

นํามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.88 41.13 0.25  0.61% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1855 1.1867 0.0012  0.10% 

ทมีา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ไบเดน "โจมต "ีทรัมป์" กรณีเสนอชือผู้พพิากษาศาลสูงสุดคนใหม่ก่อนการเลือกตัง นายโจ ไบเดน ตวัแทนชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐั
จากพรรคเดโมแครต เรียกรอ้งใหว้ฒิุสมาชิกพรรครีพบัลิกนัควาํการโหวตเลือกผูที้ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ เสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งผูพิ้พากษา
ศาลสงูสดุคนใหมแ่ทนนางรูธ เบเดอร ์กินสเ์บิรก์ ผูล้ว่งลบั โดยนายไบเดนกลา่ววา่ การกระทาํของปธน.ทรมัป์เป็นการใชอ้าํนาจทางการเมืองทีแยบยล 
นายไบเดนกลา่ววา่ ถา้การแตง่ตงัดงักลา่วไดร้บัอนมุติัจากวฒิุสภา ก็จะทาํใหฝ่้ายอนรุกัษนิ์ยมครองเสียงขา้งมากในศาลสงูสดุดว้ยสดัส่วนสงูถึง 6 ต่อ 
3 เสียง ซงึอาจสง่ผลตอ่กฎหมายและชีวิตชาวสหรฐัไปอีกหลายสิบปี พรอ้มกบักล่าวว่า ประชาชนสหรฐัควรจะเป็นผูมี้สิทธิเลือกว่าใครควรมีสิทธิเสนอ
ชือผูพิ้พากษาศาลสงูสดุคนใหม ่นอกจากนี นายไบเดนยงัปฏิเสธทีจะเปิดเผยชือผูที้ตนอาจเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งผูพิ้พากษาศาลสงูสดุคนใหม่ โดยให้
เหตผุลว่าอาจส่งผลต่อการตดัสินใจของคณะผูพิ้พากษาศาลสงูสดุชดุปัจจบุนั และทาํใหค้ณะผูพิ้พากษาถกูโจมตีทางการเมือง อย่างไรก็ตาม นายไบ
เดนกล่าวว่า เขาจะเสนอชือสตรชีาวอเมรกินัเชือสายแอฟรกินัขึนเป็นผูพิ้พากษาศาลสงูสดุคนใหม่ หากเขาไดร้บัชยัชนะในการเลือกตงัประธานาธิบดี
ในวนัที 3 พ.ย.นี 

 (+) หุน้ "Apple"ดงิ 22% จากระดบัสูงสุด, สูญมูลค่าตลาดถงึ 5 แสนล้านดอลลาร  ์ในเวลาเพยีง 12 รอบการซ ือขาย หุน้บรษัิท Apple ดิงกว่า 
20% จากระดบัสงูสดุตลอดกาล โดยสญูเสียมลูค่าตลาดกว่า 5 แสนลา้นดอลลาร ์หุน้ Apple ซึงเป็นยกัษ์ใหญ่ดา้นเทคโนโลยี ปรบัลง 22.6% จาก
ระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณร์ะหว่างวนั ที 137.98  ดอลลารจ์ากวนัที 2 ก.ย. โดยสญูเสียมลูค่าตลาดราว 5.32 แสนลา้นดอลลาร ์การลดลงอย่าง
รวดเรว็และหนกัหน่วงของหุน้ Apple ตามหลงัการทะยานขึนขนานใหญ่ในเดือนส.ค.ก่อนการแตกหุน้เป็น 4 ต่อ 1 ขณะทีการสญูเสียอย่างหนกัมีขึน 
หลงัจากทีงานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์มือไมน่านมานีของ Apple ซงึเป็นครงัแรกในปี 2020 ไมไ่ดเ้ป็นไปตามคาด เมือวนัองัคารบรษัิท Apple ซงึนาํโดยนาย
ทิม คุ๊ก ประกาศอปุกรณใ์หม่และการอพัเดทซอฟตแ์วรบ์างส่วน ซงึรวมถึง  Apple Watch Series 6,  iPad Air และบรกิารสมาชิกแบบเหมา Apple 
One อย่างไรก็ตาม Apple ไมไ่ดป้ระกาศไอโฟนใหมใ่ดๆ 

 (+) อสิราเอลเสยีชวีติจากโควดิวันเดยีว 30 ราย ขณะลอ็กดาวนเ์ข ้าสู่วันท  ี4  กระทรวงสาธารณสขุอิสราเอลเปิดเผยว่า ณ วนัอาทิตยที์ 20 ก.ย. 
พบผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิมอีก 30 ราย ส่งผลใหย้อดผูเ้สียชีวิตเพิมขึนเป็น 1,256 ราย ขณะเดียวกันพบผูติ้ดเชือไวรสัโควิด-19 เพิมขึนอีก 
4,300 ราย ซงึทาํใหย้อดรวมผูติ้ดเชือเพิมขนึเป็น 187,902 ราย รายงานของกระทรวงฯระบวุ่า จาํนวนผูป่้วยโรคโควิด-19 ทีมีอาการทรุดหนกัในขณะนี
เพิมขนึแตะระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณที์ 643 ราย จากระดบัของวนัก่อนที 604 ราย ส่วนจาํนวนผูที้หายจากโรคโควิด-19 เพิมขึน 1,620 ราย ส่งผล
ใหจ้าํนวนผูที้หายดีแลว้เพิมขนึเป็น 134,069 ราย 

 (-)  ออราเคลิ-วอลมารท์เผย สหรัฐไฟเขยีวดลี "ตกิตอ็ก" แล้ว เตร ียมเดนิหน้าขายหุ้น  IPO ออราเคิล บรษัิทเทคโนโลยีคอมพิวเตอรข์องสหรฐั 
เปิดเผยว่า บรษัิทไบตแ์ดนซ ์(ByteDance) ซงึเป็นบริษัทแม่ของแอปพลิเคชนัติกต็อก (TikTok) ไดร้บัการอนมุติัเบืองตน้สาํหรบัการทาํขอ้ตกลงกบั
รฐับาลสหรฐัเพือขายธรุกิจใหก้บันกัลงทนุอเมรกินัแลว้ ขอ้ตกลงดงักล่าวจะมีออราเคิลและวอลมารท์รว่มลงทนุเพือซือหุน้เป็นสดัส่วน 20% ในธุรกิจติ
กต็อก โกลบอล (TikTok Global) ทีก่อตงัขึนใหม่ ติกต็อก โกลบอล จะเปิดเสนอขายหุน้ต่อสาธารณชนเป็นครงัแรก (IPO) ในอีกไม่ถึง 12 เดือน
ขา้งหนา้นี และจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์หรฐั ข่าวประชาสมัพนัธจ์ากออราเคิลระบุว่า รฐับาลสหรฐัไดอ้นมุติัขอ้ตกลงครงัสาํคญันี โดยมี
เงือนไขวา่ออราเคิลจะตอ้งเป็นผูใ้หบ้รกิารคลาวดข์องติกตอ็ก และติกตอ็ก โกลบอล จะเป็นบรษัิทอิสระของสหรฐั มีสาํนกังานใหญ่ในสหรฐั และมีชาว
อเมรกินัเป็นสมาชิกคณะกรรมการ 4 คน จากทงัหมด 5 คน  

 (+/-) แบงกช์าตจินีมีมตคิงดบ.LPR 1 ปี ทรีะดับ 3.85% เป็นเดอืนท  ี5 ตดิต่อกัน  สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้
ประกาศคงอตัราดอกเบียลกูคา้ชนัดี (LPR) ประเภท 1 ปีไวที้ระดบั 3.85% และคงอตัราดอกเบีย LPR 5 ปีไวที้ระดบั 4.65% ซึงเป็นการคงอตัรา
ดอกเบีย LPR ต่อเนืองเป็นเดือนที 5 ติดต่อกนั เหตผุลสาํคญัทีทาํให ้PBOC มีมติคงอตัราดอกเบีย LPR เป็นเดือนที 5 ติดต่อกนันนัเกิดขึนหลงัจากที 
PBOC ยงัคงอตัราดอกเบียเงินกูร้ะยะกลาง (MLF) ซงึเป็นหนึงในเครอืงมือสาํคญัทีธนาคารกลางจีนใชใ้นการบรหิารจดัการสภาพคล่องระยะยาวใน
ระบบธนาคาร 0.20% เป็นเดือนที 5 ติดต่อกัน บ่งชีว่าเศรษฐกิจของจีนกาํลงัฟืนตวัอย่างต่อเนือง หลงัจากทีจีนชะลอตัวจากไวรสัโควิด-19 ทังนี
ประธานาธิบดีสี จินผิง ของจีนไดก้ล่าวเมือวนัเสารที์ผ่านมาว่าเศรษฐกิจจีนยงัคงมีความยืดหยุ่นสงู และมีเครืองทางการเงินเพียงพอในการกระตุน้
เศรษฐกิจแมจ้ะเผชิญความเสียงภายนอกทีเกิดจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 

  ทมีา: อนิโฟเควสท ,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน ,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 
วัน เวลา ประเทศ รายการ  ความสาํคัญ ประมาณการ  ตัวเลขคร ังก่อน 

วนัจนัทรที์ 21 ก.ย. ทงัวนั ญีปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day  - - 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks  - - 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Brainard Speaks  - - 

วนัองัคารที 22 ก.ย. 05.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks  - - 

 ทงัวนั ญีปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day  - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.  6.05M 5.86M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดรชิมอนด ์  12 18 

 21.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

วนัพธุที 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชือมนัผูบ้รโิภคจาก GfK  -1.0 -1.8 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบียนโยบาย  0.50% 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการผลิตเบืองตน้  52.0 52.2 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการบรกิารเบืองตน้  53.0 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการผลิตเบืองตน้  51.5 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการบรกิารเบืองตน้  51.0 50.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการผลิตเบืองตน้  54.3 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการบรกิารเบืองตน้  57.0 58.8 

 20.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks  - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการผลิตเบืองตน้  52.5 53.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการบรกิารเบืองตน้  54.5 55.0 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนาํมนัรายสปัดาห ์  - -4.4M 

วนัพฤหสับดีที 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชือมนัทางธรุกิจเยอรมนีจาก  Ifo  93.9 92.6 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์  - 860K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.  890K 901K 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

วนัศกุรที์ 25 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks  - - 

 
19.30น. สหรฐัฯ ยอดสงัซือสินคา้คงทนพืนฐานเดือนส.ค.  1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสงัซือสินคา้คงทนเดือนส.ค.  1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก        ปานกลาง   นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิทีมีการประกาศออกมา 

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที 11 กนัยายน 2563  ซงึอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


