
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,882 1,862 1,837 

1,920 1,937 1,955 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 10.58  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยราคาทองคํายงัตกอยู่ภายใต้แรงกดดนัจากปัจจยัหลกัเดิม  ได้แก่  การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  ทั �งนี � ดชันี
ดอลลาร์แข็งค่าขึ �น +0.35% แตะระดบัสูงสุดรอบเกือบ 8 สปัดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโก  ที7ถึงแม้นายอีแวนส์จะบุว่า  
เศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญความเสี7ยงที7จะฟื�นตวัลา่ช้า หรืออาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากคองเกรสไม่สามารถอนมุตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่ได้  อย่างไรก็ดี  
นายอีแวนส์ กลบัมีมมุมองในเชิงสนบัสนนุการคมุเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish) ด้วยการระบวุ่า เฟด  “สามารถเริ7มขึ �นอตัราดอกเบี �ยได้ก่อนที7จะเริ7มมีเงินเฟ้อเฉลี7ยที7ระดบั 2%” และเขา
ไม่คาดว่าเฟดจะเพิ7มวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการ QE ในเร็วๆนี �  นอกจากนี �  สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ7มจากการอ่อนค่าของเงินยูโรและปอนด์ท่ามกลางความวิตก
เกี7ยวกบัยอดผู้ตดิCOVID-19 ที7พุ่งขึ �นในประเทศตา่งๆ เช่น ฝรั7งเศส, สเปนและองักฤษอีกด้วย  ปัจจยัที7กลา่วมากดดนัให้ราคาทองคําร่วงแตะ 1,894.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ก็มีแรงซื �อ 
Buy the dip เข้ามาพยงุราคาไว้ทําให้ราคายงัสามารถปิดตลาดเหนือระดบั 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -0.59 ตนั  สําหรับวนันี �  ติดตามการ
เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลติและภาคการบริการของสหรัฐ รวมไปถึง Testimony วนัที7 2 ของนายพาวเวลล์ ประธานเฟด และถ้อยแถลงนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1920.02 1894.06 1912.36 1901.55 -10.58 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1937.08 26.23 41.17 

MA 50 Days 1940.39 25.73 43.62 

MA 200 Days 1722.75 19.05 44.12 

RSI 9 Days 34.30 22.76 33.51 

RSI 14 Days 41.28 35.20 36.33 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,278.23 -0.59 

ishare 17,277.71 +66.58 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9864 0.7866 0.9775 

10 วนั 0.9801 -0.1909 0.9152 

20 วนั 0.8878 0.2807 0.8784 

50 วนั 0.8237 0.1612 0.7981 

100 วนั 0.9601 0.6448 0.9175 

200 วนั 0.8185 -0.2257 0.8026 

 

 

23 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นเก็งกําไรในกรอบในทิศทางอ่อนตัวลง 
โดยเสี�ยงขายในโซน 1,915-1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เข้าซื *อ
คืนหากราคายืนเหนือโซน 1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หาก
หลุดมให้ชะลอการเข้าคืนไปโซนแนวรับถัดไป 1,862 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที7 1,915-1,920 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตย่งัไมส่ามารถผ่านได้ บง่ชี �วา่ แรงขายยงัคงอยู่ในระดบัสงูซึ7งราคา
อาจออ่นตวัลง อยา่งไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรับระยะสั �นอยู่ที7 1,882 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัมีโอกาสราคาดีดตวั
ขึ �นแตห่ากหลดุประเมินแนวรับถดัไปโซน 1,862 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ7าสดุของเดือนสิงหาคม) 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ�มขึ *น 2.4% ในเดือนส.ค.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้าน
มือสองเพิ7มขึ �น 2.4% ในเดือนส.ค. หลงัจากพุ่งขึ �น 24.7% ในเดือนก.ค. ซึ7งเป็นการทะยานขึ �นมากที7สดุนบัตั �งแตที่7มีการรวบรวมข้อมลูในปี 2511 

• (+) ผู้ว่าฯแบงก์ชาติอังกฤษยัน BoE ไม่ได้ส่งสัญญาณใช้ดอกเบี *ยติดลบ  นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ ว่าการธนาคารกลางองักฤษ (BoE) กล่าวยืนยนัใน
วนันี �ว่า แถลงการณ์ในการประชุมครั �งล่าสุดของ BoE ไม่ได้ส่งสญัญาณว่า BoE จะมีการใช้นโยบายอตัราดอกเบี �ยติดลบ  "แถลงการณ์ไม่ได้บ่งชี �ความ
เป็นไปได้ที7เราจะใช้เครื7องมือนโยบายอตัราดอกเบี �ยตดิลบ" นายเบลีย์กล่าว 

• (+) โควิด-19 คร่าชีวิตชาวอเมริกันมากกว่าทหารสหรัฐตายในสงครามโลกครั*งที� 1  มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ รายงานว่า ยอดผู้ เสียชีวิตจาก
ไวรัสโควดิ-19 ในสหรัฐพุ่งขึ �นทะล ุ200,000 รายแล้ว โดยอยู่ที7 200,005 รายในวนันี �  ทั �งนี � จํานวนผู้ เสียชีวิตในสหรัฐได้เพิ7มขึ �น 2 เท่าในช่วง 4 เดือนที7ผ่าน
มา หลงัจากที7มีผู้ เสียชีวิต 100,000 รายในช่วง 4 เดือนแรกของการแพร่ระบาด  นอกจากนี � ผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐมีจํานวนมากกว่าทหาร
สหรัฐที7ได้เสียชีวติในสงครามโลกครั �งที7 1 รวมกบัสงครามในเวียดนาม 

• (-) นายกฯอังกฤษใช้ไม้นวมจัดการโควิด ยังไม่ประกาศล็อกดาวน์ประเทศรอบ 2 นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวต่อรัฐสภา
องักฤษในวนันี �วา่ องักฤษกําลงัถงึจดุเปลี7ยนที7สําคญั ซึ7งเขาจะต้องดําเนินการในขณะนี �เพื7อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อย่างไรก็ดี นายจอห์น
สนัปฏิเสธที7จะประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั7วประเทศอย่างเตม็รูปแบบเป็นครั �งที7 2 เหมือนที7เคยดําเนินการในเดือนมี.ค.  "เรากําลงัทําการตดัสินใจ และ
ใช้มาตรการที7เหมาะสม เพื7อสร้างความสมดุลต่อการรักษาชีวิตประชาชน รวมทั �งปกป้องการจ้างงานและการดําเนินชีวิตของประชาชน" นายจอห์นสัน
กล่าว  ในการแถลงตอ่รัฐสภาในวนันี � นายจอห์นสนัได้กล่าวถงึมาตรการที7รัฐบาลแนะนําให้ประชาชนปฏิบตัิเพื7อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ7ง
ได้แก่ การให้ประชาชนทํางานจากที7บ้าน หากสามารถทําได้, ผับและร้านอาหารจะต้องปิดร้านตั �งแต่เวลา 22.00 น. โดยเริ7มตั �งแต่วนัพฤหสับดีนี �, 
ประชาชนห้ามรวมกลุ่มกนัมากกว่า 6 คน, มีการกําหนดสถานที7มากขึ �นที7บงัคบัให้ประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และมีการกําหนดบทลงโทษ
สําหรับภาคธุรกิจและประชาชนที7ไม่ปฏิบตัติามคําสั7งของรัฐบาล 

• (+/-) แรงซื *อหุ้นเทคโนฯหนุนดาวโจนส์ปิดบวก 140.48 จุด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื7อคืนนี � (22 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �น
ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นําโดยหุ้นแอมะซอนดอทคอมที7ทะยานขึ �นเกือบ 5.7% นอกจากนี � ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากแรงช้อนซื �อเก็งกําไร หลงัจากตลาดหุ้น
นิวยอร์กร่วงลงอย่างหนกัในช่วงที7ผ่านมา ขณะที7นกัลงทนุจบัตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ7งจะแถลงต่อ
สภาคองเกรสในสปัดาห์นี �  ดชันีเฉลี7ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที7 27,288.18 จดุ เพิ7มขึ �น 140.48 จดุ หรือ +0.52% ขณะที7ดชันี Nasdaq ปิดที7 10,963.64 
จดุ เพิ7มขึ �น 184.84 จดุ หรือ +1.71% ส่วนดชันี S&P500 ปิดที7 3,315.57 จดุ เพิ7มขึ �น 34.51 จดุ หรือ +1.05% 

• (+/-) ปธ.เฟดชิคาโกชี *ศก.สหรัฐอาจถดถอย หากคองเกรสไม่อนุมัติมาตรการกระตุ้นศก. นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาชิคาโก กล่าวว่า สหรัฐเผชิญความเสี7ยงที7จะมีการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจที7ล่าช้า หรืออาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากสภาคองเกรสไม่สามารถ
อนมุตัมิาตรการทางการคลงัในการเยียวยาชาวอเมริกนัที7ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายอีแวนส์คาดว่าอตัราว่างงานในสหรัฐ
จะปรับตวัลงสู่ระดบั 5.5% ในปลายปีหน้า  นายอีแวนส์ยงัระบุว่า เขาไม่คาดว่าเฟดจะเพิ7มวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) ในเร็วๆนี � 

• (+/-) "พาวเวล"เผยเศรษฐกิจสหรัฐยังมีความไม่แน่นอน ขณะเฟดพร้อมหนุนการฟื*นตัว  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
และนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้เข้าชี �แจงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวนันี �เกี7ยวกบัการดําเนินการ
ของเฟดและรัฐบาลสหรัฐในการเยียวยาผู้ ที7ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายพาวเวลกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐกําลงัฟื�นตวัจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที7ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 แตอ่าจจะต้องใช้เวลาอีกนานกวา่ที7จะฟื�นตวัได้อย่างเต็มที7  นายพาวเวลยงั
ระบวุา่ เฟดยงัคงมุ่งมั7นที7จะใช้เครื7องมือทั �งหมดที7มีอยู่เพื7อพยุงเศรษฐกิจสหรัฐให้ฟื�นตวัจากผลกระทบของโควิด-19 ที7แพร่ระบาดในขณะนี � และเพื7อสร้าง
ความเชื7อมั7นวา่ เครื7องมือเหล่านี �จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื�นตวัอย่างแข็งแกร่ง และลดความเสียหายที7เกิดขึ �นกบัเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกนั นายพาวเวล
ได้เน้นยํ �าถึงความจําเป็นในการใช้นโยบายทั �งในด้านการเงินและการคลัง เพื7อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจในระยะยาว 
                          ที7มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทร์ที7 21 ก.ย. ทั �งวนั ญี7ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

วนัองัคารที7 22 ก.ย. 05.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 ทั �งวนั ญี7ปุ่ 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   - - 

วนัพธุที7 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื7อมั7นผู้บริโภคจาก 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   - - 

วนัพฤหสับดีที7 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื7อมั7นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo   93.9 92.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   - 860K 

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

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศกุร์ที7 25 ก.ย. 01.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั7งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั7งซื �อสินค้าคงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที7มีการประกาศออกมา 
*ที7มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที7 18 กนัยายน 2020 ซึ7งอาจมีการเปลี7ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


