
  

                           หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,960-1,973 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทาํให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมินแนว
รับบริเวณที/ 1,931 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ/าสุดของสัปดาห์ที/ผ่านมา) ทั 4งนี 4 
หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็จะเหน็การอ่อนตัวลงต่อ โดย
ราคามีโอกาสที/จะราคาทดสอบแนวรับบริเวณ 1,916 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

21 กันยายน 2563 

สรุป หลายเมืองใหญ่ของประเทศตา่งๆ ในยโุรป ตั �งแตเ่ดนมาร์กไปจนถึงกรีซ ประกาศมาตรการคมุเข้มรอบใหม่หลงัยอดติดเชื �อโควิด-19 พุ่งขึ �น ทางด้าน รมว.
สาธารณสุของักฤษ เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ �นทั6วประเทศอย่างรวดเร็ว การเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลเพิ6มเป็น 2 เท่า สู่ 6,000 คนต่อวนั 
ส่งผลให้อังกฤษกําลังพิจารณาที6จะประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั6วประเทศครั �งใหม่ ประเด็นดงักล่าว สร้างแรงกดดนัต่อสกุลเงินปอนด์ และ ราคาทองคํา 
นอกจากนี � S&P Global Ratings ซึ6งเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือ ทบทวนปรับแนวโน้มเครดิตของสเปนสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" เนื6องจากความ
เป็นไปได้ที6วา่ งบประมาณจะไม่ผ่านการอนมุตั ิและ ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอาจยืดเยื �อไปจนถึงปี 2021 และปี 2022 ซึ6งสร้างแรงกดดนัต่อสกุลเงินยูโร และ 
ราคาทองคําเพิ6มเตมิ ทั �งนี � หากราคาขยบัขึ �นให้จบัตาโซนแนวต้านระดบั 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคําทดสอบแต่ยงัไม่สามารถขึ �นไปยืนได้ 
แนะนําทยอยขายทํากําไรออกมา  ทั �งนี �  ประเมินแนวรับระยะสั �น 1,931 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่หากไม่สามารถยืนได้ประเมินแนวรับถดัไปโซน บริเวณ 1,916 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

21/09/2563 15:52 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,950.92 1,937.28 -13.64  -0.70% 

Spot Silver ($) 26.83 26.44 -0.40  -1.49% 

เงนิบาท (฿/$) 31.03 31.21 0.18  0.58% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.15 42.55 -0.60  -1.39% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.88 40.31 -0.57  -1.39% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1855 1.1795 -0.0060  -0.50% 

ที/มา : Bisnews 

ที/มา : Bisnews 
 

 1,931  1,916  1,902 

  1,973  1,992  2,015 

 

  



 

 

• (+) สหรัฐเตรียมควํ/าบาตรบุคคล,บริษัทที/เกี/ยวขัองกับโครงการอาวุธอิหร่าน  คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐเตรียม

ประกาศการควํ6าบาตรและมาตรการเพิ6มเติมครั �งใหม่เพื6อสนบัสนนุการกดดนัขั �นสงูสดุของสหรัฐต่ออิหร่าน  เจ้าหน้าที6ระดบัสงูของสหรัฐระบวุ่า สหรัฐ

อาจควํ6าบาตรบคุคลและบริษัทกว่า 20 รายที6เกี6ยวข้องกบัโครงการอาวธุนิวเคลียร์, ขีปนาวธุ และอาวธุดั �งเดิมของอิหร่าน ในวนันี �เป็นอย่างเร็ว  เมื6อวนั

เสาร์ สหรัฐออกมาตรการควํ6าบาตรขององค์การสหประชาชาติ (UN) แต่เพียงฝ่ายเดียวต่ออิหร่านอีกครั �งผ่านกระบวนการกลบัคืนสู่ภาวะเดิม ซึ6งเป็น

กระบวนการที6ก่อนหน้านี �สมาชิกคณะมนตรีความมั6นคงแห่งสหประชาชาติระบวุ่า สหรัฐไม่มีอํานาจในการดําเนินการ 

• (+) "ไบต์แดนซ์" เผยจะไม่มีการถ่ายโอนอัลกอริทมึและเทคโนโลยีให้กับ "ออราเคิล"  บริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ6งเป็นบริษัทแม่ของแอป

พลิเคชนัติ[กต็อก (TikTok) เปิดเผยว่า ไบต์แดนซ์จะไม่ถ่ายโอนอลักอรึทึมและเทคโนโลยีให้กบับริษัทออราเคิล ภายใต้ข้อตกลงขายกิจการติ[กต็อกใน

สหรัฐ  ไบต์แดนซ์ระบใุนแถลงการณ์ที6เผยแพร่ออกมาในวนันี �ว่า "ข้อตกลงที6มีอยู่ในปัจจบุนัไม่รวมถึงการถ่ายโอนอลักอริทึมและเทคโนโลยีต่างๆ และ

ออราเคิลจะมีอํานาจในการตรวจสอบซอร์สโค้ดของ TikTok ในสหรัฐ" 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วง จากข่าวแบงก์ใหญ่มีเอี/ยวโอนเงนิผิดกม., วิตกโควิดระบาดซํ 4า  ตลาดหุ้นยโุรปร่วงลงในช่วงเปิดตลาดวนันี � นําโดย

หุ้นกลุ่มธนาคาร หลงัมีรายงานว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั6วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจํานวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี 

นอกจากนี � ภาวะการซื �อขายยงัถกูกดดนัจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ในยโุรป  ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที6ระดบั 364.35 จดุ ลดลง 

4.43 จดุ หรือ -1.20%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั6งเศสเปิดวนันี �ที6 4,949.76 จุด ลดลง 28.42 จุด, -0.57% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที6 

12,998.90 จดุ ลดลง 117.35 จดุ, -0.89% 

• (-) "S&P"ปรับแนวโน้มเครดิตสเปนสู่"เชิงลบ"จากความท้าทายทางการคลังที/สูงขึ 4น  S&P Global Ratings ซึ6งเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความ

น่าเชื6อถือ ทบทวนปรับแนวโน้มเครดิตของสเปนสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" โดยระบวุ่า นโยบายของสเปนในการตอบสนองต่อความท้าทายทาง

เศรษฐกิจและการคลงัที6เพิ6มสงูขึ �นอยู่ในความเสี6ยงจากความแตกแยกทางการเมืองและการปฏิรูปที6อ่อนแรง  S&P Global Ratings ระบถุึงความ

เป็นไปได้ที6ว่า งบประมาณจะไม่ผ่านการอนมุติัและความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอาจยืดเยื �อไปจนถึงปี 2021 และปี 2022 ในสเปน อย่างไรก็ตาม  S&P 

Global Ratings  คงอนัดบัความน่าเชื6อถือของสเปนที6 'A/A-1'  S&P Global Ratings ระบวุ่า "เราเชื6อว่าผลจากแรงกดดนัทางเศรษฐกิจต่อสเปนอาจ

เพิ6มแนวโน้มของการทําข้อตกลงทางการเมืองในฤดใูบไม้ร่วงปีนี �สําหรับงบประมาณปี 2021 ขณะที6จะสร้างฉันทามติเบื �องหลงัการปฏิรูปที6สนบัสนนุ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที6มีรายละเอียดในโครงการปฏิรูปแห่งชาติของสเปน" 

• (-)"Deutsche Bank"คาดจดีีพโีลกจะกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 กลางปี 2021 ธนาคาร Deutsche Bank เปิดเผยในวนันี �ว่า ผลผลิตของเศรษฐกิจ

โลกจะกลบัสู่ระดบัก่อนโรคระบาดภายในกลางปี 2021 หลงัการดีดตวัทางเศรษฐกิจที6แข็งแกร่งกว่าคาดในช่วงไม่กี6เดือนที6ผ่านมา แต่ระดบัหนี �สินที6

เพิ6มขึ �นและการเปลี6ยนแปลงในนโยบายอาจจะเพิ6มความเสี6ยงของการเกิดวิกฤติการเงิน  "การฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบที6รุนแรงของโค

วิด-19 ในฤดหูนาวและฤดใูบไม้ผลิที6ผ่านมา ดําเนินไปเร็วกว่าที6เราคาดไว้มาก" นายปีเตอร์ ฮเูปอร์ หวัหน้าฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจโลกของ Deutsche Bank 

กล่าว  "ขณะที6ไตรมาส 3 ใกล้ที6จะสิ �นสดุลง เราคาดว่า ระดบัของจีพีดีโลกอยู่ที6ประมาณครึ6งทางกลบัไปสู่ระดบัก่อนโควิด-19 ระบาด และขณะนี �เรา

คาดว่าการกลบัสู่ระดบัดงักล่าวจะเสร็จสิ �นภายในกลางปีหน้า ซึ6งเร็วกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี �ของเรา 2 ไตรมาส" Deutsche Bank ปรับเพิ6ม

คาดการณ์จีดีพีโลก โดยคาดว่าจะหดตวั 3.9% ในปีนี � หลงัจากที6คาดในเดือนพ.ค.ถึงการหดตวั 5.9% สําหรับปี 2020 และสําหรับปี 2021 Deutsche 

Bank ปรับเพิ6มคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสู่ 5.6% จาก 5.3% 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั4งก่อน 

วนัจนัทร์ที6 21 ก.ย. ทั �งวนั ญี6ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

วนัองัคารที6 22 ก.ย. 05.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 ทั �งวนั ญี6ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.   6.05M 5.86M 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดริชมอนด์    12 18 

 21.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุที6 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื6อมั6นผู้บริโภคจาก GfK   -1.0 -1.8 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี �ยนโยบาย   0.50% 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   52.0 52.2 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   53.0 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   51.5 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   51.0 50.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   54.3 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   57.0 58.8 

 20.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   52.5 53.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   54.5 55.0 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -4.4M 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีที6 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื6อมั6นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo   93.9 92.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   - 860K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.   890K 901K 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศกุร์ที6 25 ก.ย. 01.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั6งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั6งซื �อสินค้าคงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที6มีการประกาศออกมา 
 *ที6มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที6 18 กนัยายน ซึ6งอาจมีการเปลี6ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


