
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,882 1,862 1,837 

1,928 1,955 1,973 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลงถึง 38.79  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะที!ในระหว่างวนัราคาดิ!งหลดุ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั �งแรกในรอบกว่า 1 เดือน  และร่วงลงแตะระดับตํ!าสุด
บริเวณ 1,881.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนัจากปัจจยัต่างๆ  ได้แก่  (1.) การแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  จากแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  นอกจากนี �สกลุเงินดอลลาร์
ยงัได้รับแรงหนนุเพิ!มจากการอ่อนค่าของสกลุเงินปอนด์  และยโูร  หลังจากจํานวนผู้ติดเชื �อ COVID-19 ในยโุรปเพิ!มสูงขึ �น  ขณะที!เดนมาร์ก  กรีซและสเปนได้ประกาศใช้ “ข้อจํากัดใหม่” ส่วน
องักฤษกําลงัพิจารณาออกมาตรการล็อกดาวน์รอบสอง  สถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ �น +0.78% แตะระดบัสูงสุดรอบเกือบ 6 สัปดาห์บริเวณ 93.777 จนเป็นปัจจัยหลักที!
กดดนัราคาทองคํา  (2.) แรงขายทํากําไรทองคําเพื!อเติม Margin และชดเชยขาดทนุในสินทรัพย์อื!น หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยโุรปดิ!งลงอยา่งหนกั  จากความวิตกเกี!ยวกบัผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์รอบสอง  และรายงานที!ว่าธนาคารหลายแห่งมีส่วนเกี!ยวข้องกบัการทําธุรกรรมโอนเงินที!ผิดกฎหมาย  รวมไปถึงความล่าช้าของการออกมาตรการเยียวยา
เศรษฐกิจครั �งใหมใ่นสหรัฐ  ส่วนราคานํ �ามนัปิดร่วงลงกว่า 4% จากรายงานที!ว่าลิเบียอาจจะส่งออกนํ �ามนัดิบเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ �น  ปัจจยัที!กล่าวมากดดนัให้ราคาทองคําดิ!งลงก่อนจะมีแรง
ซื �อ Buy the dip เข้ามาหนนุให้ราคากลบัปิดตลาดเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ!ม +18.98 ตนั สะท้อนว่านกัลงทนุยงัไมล่ะทิ �งทองคํา  สําหรับวันนี �ติดตาม
การเปิดเผยยอดขายบ้านใหม,่ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ และ Testimony ของนายพาวเวลล์ ประธานเฟด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1955.92 1881.83 1950.28 1912.13 -38.79 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1942.24 26.51 41.19 

MA 50 Days 1938.69 25.63 43.68 

MA 200 Days 1720.64 19.01 44.24 

RSI 9 Days 35.04 23.91 45.27 

RSI 14 Days 42.20 36.22 44.79 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,278.82 +18.98 

ishare 17,211.13 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9790 -0.1938 0.9578 

10 วนั 0.9160 -0.0670 0.8414 

20 วนั 0.8402 0.1738 0.8262 

50 วนั 0.8416 0.1579 0.8192 

100 วนั 0.9608 0.6506 0.9188 

200 วนั 0.8151 -0.2355 0.7975 

 

 

22 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 ราคามีกําลังซื �อที�ไม่มากหลังจากวานนี �ทิ �งตัว
ลงแรง จับตาบริเวณโซนแนวต้าน 1,920-1,928 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง การลงทุน
ในช่วงนี �จงึเน้นไปที�รอจังหวะขายเมื�อราคาดีดตัวไม่ผ่านแนว
ต้านดังกล่าว 

 

ความแข็งแกร่งของราคาทองคํายงัน้อย แม้ว่าราคามีการดีดตวัขึ �น แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,920-1,928 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ทําให้มีแนวโน้มอ่อนตวัลงสู่บริเวณโซน 1,887-1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซน 1,928 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ �นไป 
ต้องระวงัแรงขายทํากําไรที!จะออกมา ทั �งนี � หากยืนเหนือแนวรับแรกไมไ่ด้ประเมินแนวรับทีโซน 1,862 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) "ทรัมป์"ขู่ฉีกข้อตกลง"TikTok"หากไม่เป็นไปตามต้องการ  เมื!อวานนี �ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เขาจะรักษาข้อตกลงที!จะ
ส่งเสริมการควบคมุของสหรัฐตอ่ TikTok ซึ!งเป็นแอพพลิเคชั!นสื!อสงัคมยอดนิยมของจีนหากเป็นไปได้ แต่จะ "ตดัทิ �ง" หากไม่อาจรักษาได้  ในการกล่าวต่อ
ผู้ สื!อข่าวก่อนออกจากทําเนียบขาว ปธน.ทรัมป์ระบุว่าเขา "เห็นชอบในขั �นต้น" ต่อแผนเพื!อให้บริษัท Oracle และ Walmart ของสหรัฐถือหุ้นในบริษัทใหม่
ของสหรัฐเพื!อดําเนินการ TikTok  ซึ!งปัจจุบนัเป็นของบริษัท Bytedance สญัชาติจีน  แต่ประธานาธิบดีสหรัฐเน้นยํ �าว่า เขาอาจฉีกข้อตกลงหากไม่เป็นไป
ตามความต้องการของเขา 

• (+) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลงในเดือนส.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed 
National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัลงสู่ระดบั 0.79 ในเดือนส.ค. จากระดบั 2.54 ในเดือนก.ค.  การร่วงลงของดชันีได้รับผลกระทบจากการชะลอ
ตวัของการจ้างงานและการผลิต 

• (-) ยุโรปอาจออกมาตรการจาํกัดเพิ�มในอีกไม่กี�วันขณะยอดผู้ตดิโควดิ-19 ทะยานรวดเร็ว  นกัวิเคราะห์เตือนว่า ประเทศต่างๆของยุโรปมีแนวโน้ม
จะออกมาตรการจํากดัมากขึ �นต่อการดําเนินชีวิตของสาธารณชนในช่วงไม่กี!วนัข้างหน้า ขณะที!จํานวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 ยงัคงทะยานขึ �นอย่างรวดเร็ว  
นกัวเิคราะห์ของ Deutsche Bank ระบวุา่ "คาดว่าจะมีการออกมาตรการจํากดัเพิ!มเติมมากมายในช่วงหลายวนัและหลายสปัดาห์ข้างหน้า โดยเฉพาะใน
ยโุรป ข้อเทจ็จริงที!วา่ โควดิ-19 แพร่กระจายคอ่นข้างรวดเร็วเป็นความกงัวลสําคญั"  ได้มีการออกมาตรการจํากดัระดบัท้องถิ!นในหลายพื �นที!ของยุโรปเพื!อ
ระงบัการแพร่กระจายของเชื �อ เช่น หลายพื �นที!ขององักฤษตอนเหนืออยู่ภายใต้การปิดเมือง รวมทั �งหลายพื �นที!ของกรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปนเช่นกนั 
ที!ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดบัสูงขององักฤษเตือนเมื!อวานนี �ว่า หากปราศจากการดําเนินการ องักฤษอาจมีผู้ติดเชื �อรายใหม่ 50,000 คนต่อวนัภายใน
กลางเดือนต.ค. โดยเชื!อวา่รัฐบาลองักฤษกําลงัพิจารณาการปิดเมืองทั!วประเทศในระยะสั �นเพื!อชะลอการระบาดของโควดิ-19 

• (-) อังกฤษเตรียมสั� งผับ,ร้านอาหารปิด 22.00 น.หลังยอดผู้ติดโควิด-19 ทะยานขึ �น  ผบั, บาร์, ร้านอาหาร และสถานบริการอื!นๆทั �งหมดทั!วองักฤษ
ต้องเริ!มปิดในเวลา 22.00 น.ตั �งแตว่นัพฤหสับดี ขณะที! นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัต่อสู้กบัการระบาดระลอก 2 ของโควิด-19  ความเห็นส่วนหนึ!งของ
นายกฯจอห์นสนัจากสํานกันายกรัฐมนตรีเมื!อวานนี �ระบวุา่ นายกฯจอห์นสนั ซึ!งมีกําหนดแถลงตอ่สภาและประเทศในวนันี �ตามเวลาท้องถิ!น จะระบุว่า ภาค
บริการจะถกูจํากดัโดยกฎหมายในการบริการที!โต๊ะอาหารเทา่นั �น   

• (-) นายกฯอังกฤษเตรียมแถลงต่อสภาวันนี � ลือสนั�นเล็งประกาศล็อกดาวน์รอบ 2  ประธานสภาสามญัชน ซึ!งเป็นสภาล่างขององักฤษ กล่าวว่า 
นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะกล่าวแถลงการณ์ต่อรัฐสภาในวนันี � หลังจากที!เขาได้ใช้เวลา 3 วนัที!ผ่านมาในการหารือกับฝ่ายต่างๆ
เกี!ยวกบัมาตรการในการสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ  สื!อรายงานว่า นายจอห์นสนัอาจประกาศล็อกดาวน์ทั!วประเทศเป็นครั �งที! 2 
เพื!อควบคมุการแพร่ระบาดดงักล่าว   

• (-) ดอลล์แข็ง นลท.รุกซื �อสินทรัพย์ปลอดภัยเหตุกังวลผลกระทบล็อกดาวน์  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื!อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซื �อขายที!ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื!อคืนนี � (21 ก.ย.) เนื!องจากนกัลงทนุแห่ซื �อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ท่ามกลางความกังวลเกี!ยวกบัผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที!เกิดจากมาตรการล็อกดาวน์เพื!อควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  ดชันีดอลลาร์ ซึ!งเป็นดชันีวดัความเคลื!อนไหวของดอลลาร์เมื!อเทียบ
กบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ!มขึ �น 0.79% แตะที!ระดบั 93.6581 เมื!อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื!อเทียบกบัเงินเยน ที!ระดบั 104.78 เยน จาก
ระดบั 104.55 เยน และแข็งค่าเมื!อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที!ระดบั 0.9152 ฟรังก์ จากระดบั 0.9101 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื!อเทียบกบั
ดอลลาร์แคนาดา ที!ระดบั 1.3318 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3192 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื!อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที!ระดบั 1.1754 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1853 ดอลลาร์ ขณะที!เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที!ระดบั 1.2795 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2924 ดอลลาร์  

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 509.72 จุด วติกล็อกดาวน์รอบสอง,มาตรการเยียวยาศก.ไม่คืบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 500 จุดเมื!อ
คืนนี � (21 ก.ย.) เนื!องจากนักลงทนุวิตกกงัวลเกี!ยวกบัการใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบที!สองในยุโรปเพื!อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี � 
ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากความขดัแย้งระหวา่งสภาคองเกรสและทําเนียบขาวเกี!ยวกบัการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครั �งใหม่ รวมทั �งรายงานที!ว่า
ธนาคารหลายแหง่มีส่วนเกี!ยวข้องกบัการทําธุรกรรมโอนเงินที!ผิดกฎหมาย ซึ!งข่าวดงักล่าวได้ฉุดหุ้นกลุ่มธนาคารดิ!งลงอย่างหนกั  ดชันีเฉลี!ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที! 27,147.70 จุด ร่วงลง 509.72 จุด หรือ -1.84% ขณะที!ดัชนี Nasdaq ปิดที! 10,778.80 จุด ลดลง 14.48 จุด หรือ -0.13% ส่วนดัชนี 
S&P500 ปิดที! 3,281.06 จดุ ลดลง 38.41 จดุ หรือ -1.16% 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที! 21 ก.ย. ทั �งวนั ญี!ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day  - - 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks  - - 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Brainard Speaks  - - 

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

 ทั �งวนั ญี!ปุ่ 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   - - 

วนัพธุที! 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื!อมั!นผู้บริโภคจาก 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   - - 

วนัพฤหสับดีที! 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื!อมั!นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo   93.9 92.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   - 860K 

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

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั!งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั!งซื �อสินค้าคงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที!มีการประกาศออกมา 
*ที!มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที! 18 กนัยายน 2020 ซึ!งอาจมีการเปลี!ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


