
  

                           ระหว่างวันราคาสร้างระดับตํ�าสุดใหม่จากวันก่อนหน้า 
ประเมนิว่าหากราคาทองคาํจะขึ �นในระดับจาํกัด หรือ ไม่ผ่านแนวต้านโซน 
1,906-1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ
บริเวณ 1,872-1,862 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ�าสุดของเดือนสิงหาคม) 
หากสามารถยืนได้ ราคาอาจมีโอกาสฟื�นตัวขึ �นในระยะสั �น 
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สรุป การขยายตวัของธุรกิจยูโรโซนหยุดนิ�งในเดือนกนัยายน ทั �งนี � ดชันี PMI ภาคบริการขั �นต้นในเดือนกนัยายนร่วงสู่ 47.6 จาก 50.5 ตํ�ากว่าคาดการณ์อย่าง
มาก ทั �งนี � ภาคอตุสาหกรรมบริการในยโูรโซนถกูกดดนัจากการพุ่งขึ �นอีกครั �งของยอดผู้ติดโควิด-19 นอกจากนี � สถาบนัโรเบิร์ต คอช (RKI) ซึ�งเป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลเยอรมนีในการควบคมุโรคตดิเชื �อ เปิดเผยวา่ ในช่วง 24 ชั�วโมงที�ผ่านมา พบผู้ตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19 รายใหม่ในเยอรมนีจํานวน 1,769 ราย ซึ�งเสี�ยงต่อการ
ระบาดระลอกใหม่ ขณะที�ดัชนีความเชื�อมั�นผู้ บริโภคของเยอรมนีปรับตัวขึ �นน้อยกว่าคาดในช่วงเข้าสู่เดือนต.ค. ซึ�งบั�นทอนความหวงัที�ว่า การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนจะช่วยพยงุเศรษฐกิจไว้ สถานการณ์ดงักล่าว เพิ�มมมุเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในยูโรโซน ซึ�งส่งผลเชิงลบต่อสกุลเงินยูโรและราคา 
ทั �งนี � หากระยะสั �น ราคาทองคําขยับตวัขึ �นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,906-1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถผ่านไปได้จะเกิดการย่อตวัเพื�อลงของ
ราคาอีกครั �ง แนะนําแบ่งทองคําออกขายบางส่วน แล้วรอราคาอ่อนตวัลงจึงเข้าซื �อคืนเพื�อทํากําไรระยะสั �นหากราคาทองคําอ่อนตวัลงและสามารถยืนเหนือ
บริเวณ 1,872-1,862 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

23/09/2563 16:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,899.80 1,888.23 -11.57  -0.61% 

Spot Silver ($) 24.36 23.60 -0.76  -3.10% 

เงนิบาท (฿/$) 31.37 31.47 0.11  0.34% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,300 28,150 -150  -0.53% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.72 41.91 0.19  0.46% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.73 39.97 0.24  0.60% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1705 1.1710 0.0005  0.05% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,862  1,837  1,815 

  1,906  1,920  1,937 

 

  



 

 

• (+) รมว.การค้าอังกฤษเผยการเจรจาการค้าอังกฤษ-สหรัฐคืบหน้าอย่างมาก  นางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศขององักฤษเผยเมื�อวานนี �
วา่ องักฤษและสหรัฐมี "ความคืบหน้าอย่างมาก" ในการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบที� 4 ซึ�งมุ่งความสนใจไปยงัประเด็นภาษีและการเข้าถึงตลาด  เธอกล่าวว่า 
"การแลกเปลี�ยนข้อเสนอทางภาษีเป็นความคืบหน้าที�เหน็ได้ชดั และความเร็วที�ระดบันี �แสดงให้เห็นแรงผลกัดนัเบื �องหลงัการเจรจาเหล่านี � การเจรจารอบที� 5 
จะมีขึ �นในช่วงกลางหรือปลายเดือนต.ค."  เมื�อไม่นานมานี �องักฤษเหน็พ้องกบัญี�ปุ่ นเกี�ยวกบัร่างข้อสรุปในวงกว้างของข้อตกลงการค้าฉบบัแรกนบัตั �งแต่เบร็ก
ซทิ  

• (-) ดอลล์สหรัฐปรับขึ �นจากวติกโควดิ-19; ดอลล์ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์ถูกถ่วงจากแนวโน้มดบ.  ดอลลาร์ปรับขึ �น เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัในวนันี � 
โดยได้แรงหนนุจากข้อมลูเศรษฐกิจเชิงบวกของสหรัฐและความวติกเกี�ยวกบักระแสการตดิเชื �อโควดิ-19 รอบ 2 ในยุโรปและองักฤษ  ทั �งดอลลาร์ออสเตรเลีย
และดอลลาร์นิวซีแลนด์ถูกบั�นทอนโดยแนวโน้มเชิงผ่อนคลายในนโยบายของธนาคารกลางของทั �ง 2 ประเทศ  ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดบัตํ�าสุดรอบ 6 
สปัดาห์จากคาดการณ์ที�เพิ�มขึ �นวา่ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจลดอตัราดอกเบี �ยในเดือนหน้า  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับลงในการซื �อขายที�ผนัผวน 
หลงัจากที�ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ไม่เปลี�ยนแปลงนโยบายการเงิน แต่เปรยถึงการผ่อนคลายเพิ�มเติมเพื�อหนนุเศรษฐกิจ  ดอลลาร์อาจยงัคงปรับตวัขึ �นใน
ระยะสั �น ขณะที�โควิด-19 กระทบความเชื�อมั�นในยุโรป แต่ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี �หมายความว่า ดอลลาร์อาจมี
แนวโน้มแกวง่ตวัผนัผวนมากขึ �น  "ภาพรวมในยโุรปเปลี�ยนแปลงโดยสิ �นเชิง เนื�องจากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจหยุดชะงกัและมีการติดเชื �อโควิด-19 ระลอก 2 
แตผ่มวติกเกี�ยวกบัการเมืองสหรัฐเช่นกนั" นกัวเิคราะห์กล่าว   

• (-) ดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเยอรมันปรับขึ �นน้อยกว่าคาดช่วงเข้าสู่ต.ค.  ผลสํารวจแสดงในวนันี �วา่ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคของเยอรมนีปรับตวัขึ �น
น้อยกวา่คาดในช่วงเข้าสู่เดือนต.ค. ซึ�งบั�นทอนความหวงัที�ว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเยอรมนีจะแข็งแกร่งพอที�จะขบัเคลื�อนการฟื�นตวัอย่างรวดเร็วจาก
ผลกระทบของโควิด-19  สถาบนั GfK ระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภค ซึ�งอิงตามผลสํารวจชาวเยอรมนัราว 2,000 คน ปรับขึ �นสู่ -1.6 ในช่วงเข้าสู่เดือน
ต.ค. จาก -1.7 ในเดือนก่อนหน้าซึ�งได้รับการทบทวนปรับขึ �นแล้ว  ตวัเลขดงักล่าวพลาดเป้าคาดการณ์ของผลสํารวจภาคเอกชนสําหรับการปรับขึ �นสู่ -1.0 
และมีขึ �นหลงัการปรับลงอย่างไม่คาดคดิในเดือนก่อนหน้า 

• (-) PMI ชี �การขยายตัวของธุรกิจยูโรโซนหยุดนิ�งในก.ย.ขณะภาคบริการอ่อนแอ  การสํารวจแสดงว่า การขยายตวัของธุรกิจยูโรโซนหยุดนิ�งในเดือนนี � 
ขณะที�อตุสาหกรรมบริการถกูกดดนัจากการพุ่งขึ �นอีกครั �งของยอดผู้ติดโควิด-19 ซึ�งผลกัดนัให้รัฐบาลต่างๆออกมาตรการจํากดัอีกครั �งและประชาชนเก็บตวั
อยู่บ้าน ซึ�งส่งผลให้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมขั �นต้นของ IHS Markit ปรับลงสู่ 50.1 ในเดือนก.ย. จาก 51.9 ในเดือนส.ค.  ตวัเลขดงักล่าวอยู่เหนือ
ระดบั 50 เพียงเล็กน้อย ซึ�งเป็นระดบัที�แบ่งแยกการขยายตวัจากการหดตวัและอยู่ตํ�ากว่าคาดการณ์เฉลี�ยในการสํารวจภาคเอกชนที�ระบุถึงการร่วงสู่ 51.7  
ดชันี PMI ภาคบริการขั �นต้นร่วงสู่ 47.6 ในเดือนนี � จาก 50.5 ซึ�งตํ�ากว่าระดบั 50 อย่างมาก และตํ�ากว่าคาดการณ์ในเชิงลบมากที�สุดในการสํารวจที�คาดถึง
ระดบั 50.5  ภาคการผลิตปรับตวัได้ดีกวา่ โดยดชันี PMI ภาคการผลิตปรับขึ �นสู่ 53.7 ซึ�งสงูกวา่ระดบัสูงสุดรอบ 2 ปีเล็กน้อย จาก 51.7 และคาดการณ์เฉลี�ย
อยู่ที� 51.9 ซึ�งขณะที�ภาคบริการอยู่ตํ�ากวา่คาดการณ์ทั �งหมด ภาคการผลิตอยู่เหนือคาดการณ์ทั �งหมด  

• (+/-) กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี �ยนโยบาย 0.50% ปรับคาดการณ์ GDP ปี 63-64  ที�ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็น
เอกฉนัท์ ให้คงอตัราดอกเบี �ยนโยบายไว้ที� 0.50% ตอ่ปี โดยประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในปี 63 มีแนวโน้มหดตวัน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย ส่วนในปี 
2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัชะลอลงกว่าประมาณการเดิม ตามจํานวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติที�มีแนวโน้มฟื�นตวัช้าเป็นสําคญั  ทั �งนี � กนง.คาดว่า
เศรษฐกิจไทยปี 63 จะหดตวั -7.8% จากเดิมคาด -8.1% ส่วนปี 64 คาดว่าเศรษฐกิจไทย จะขยายตวั 3.6% จากเดิมคาด 5% โดยเศรษฐกิจไทยยงัมีความ
ไม่แน่นอนไปทางด้านตํ�าจากปัจจยัในและนอกประเทศ 

• (+/-) PMI ชี �ผู้ผลิตเยอรมันได้ประโยชน์จากอุปสงค์จากตปท.แต่ภาคบริการอ่อนแรง  การสํารวจแสดงในวนันี �ว่า ภาคเอกชนของเยอรมนียงัคงฟื�นตวั
จากผลกระทบของโควดิ-19 อย่างตอ่เนื�อง ขณะที�อปุสงค์จากตา่งประเทศเป็นแรงหนนุต่อผู้ผลิตที�มุ่งเน้นส่งออก ซึ�งช่วยชดเชยความอ่อนแอในภาคบริการที�
ได้รับแรงผลกัดนัภายในประเทศ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมขั �นต้นของ Markit ปรับลงสู่ 53.7 ในเดือนก.ย. จาก 54.4 ในเดือนก่อนหน้า  ตวัเลข
ดงักล่าวตํ�ากว่าคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ซึ�งคาดถึงการปรับลงสู่ 54.1 แต่ตวัเลขอยู่เหนือระดบั 50 ที�แบ่งแยกการขยายตวัจากการหดตวั  ปัจจยัถ่วงที�
สําคญัมาจากภาคบริการซึ�งดชันี PMI ขั �นต้นปรับลงสู่ 49.1 ซึ�งตํ�าสดุนบัตั �งแตเ่ดือนมิ.ย.  ภาคการผลิตมีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยดชันี PMI ขั �นต้นปรับขึ �น
สู่ 56.6 ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุในรอบกวา่ 2 ปี                               ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.  6.00M** 5.86M 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดริชมอนด์  21** 18 

 21.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

วนัพธุที� 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก GfK  -1.6 -1.8 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี �ยนโยบาย 
 

0.50%** 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  56.6** 52.2 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  49.1** 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  53.7** 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  47.6** 50.5 

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

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  55.1** 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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 18 กนัยายน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


