
 

 

 

 

   

1,850  1,837  1,814 

 1,880  1,906  1,920 

สรุป ราคาทองคาํชว่งเชา้แกวง่อ่อนตวัลงทาํ Low ใหมบ่รเิวณ 1,850 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขณะที(ความวิตกเกี(ยวกับการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 กระตุน้แรงซื 0อดอลลาร์
ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั หนนุให ้Dollar Index ปรบัตวัขึ 0นไปแตะบรเิวณ 94.45 จดุ ซึ(งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือน  ทั0งนี 0 ยอดผูต้ิดเชื 0อโควิด-19 ทะล ุ32 ลา้นคนทั(วโลก
เมื(อวานนี0  สหรฐัยงัคงเป็นประเทศที(ไดร้บัผลกระทบมากที(สดุในโลก โดยมีผูต้ิดเชื 0อที(ไดร้บัการยืนยนักว่า 7 ลา้นคน ตามดว้ยอินเดีย โดยมีผูต้ิดเชื 0อกว่า 5.7 ลา้นคน และ
บราซิลซึ(งมีผูต้ิดเชื 0อกวา่ 4.6 ลา้นคน สว่นในยโุรป สเปน, ฝรั(งเศส, รสัเซีย และองักฤษรายงานการเพิ(มขึ 0นอยา่งต่อเนื(องของยอดผูต้ิดเชื 0อรายวนัในหลายวนัที(ผ่านมา ขณะที(
ความเชื(อมั(นสาํหรบัสินทรพัยเ์สี(ยงซบเซาลง หลงัเจา้หนา้ที(กาํหนดนโยบายของเฟดหลายคนเตือนวา่ จาํเป็นตอ้งมีความช่วยเหลือจากรฐับาลต่อไปเพื(อหนนุเศรษฐกิจ  ซึ(ง
ขณะนี0ยงัไม่มีความชดัเจนเกี(ยวกบัแผนเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั จึงแนะนาํติดตามการ Testifies ของนายพาวเวลล ์ประธานเฟด รว่มกับนายมนชิูน รฐัมนตรี
คลงัสหรฐั ในวนันี 0 พรอ้มกับติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั อาทิ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดขายบา้นใหม่ เพื(อชี 0นาํทิศทางดอลลารแ์ละราคาทองคาํ
เพิ(มเติม  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถผ่านโซนแนวตา้น 1,876-1,880 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจเกิดแรงขายจะกดดนัใหร้าคา
ปรบัตัวลงอีกครั0งโดยมีแนวรบัระยะสั0นที( 1,850 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลุดอาจมีแรงซื 0อเพิ(มขึ 0น  แนะนาํกลยทุธ์ แนะนาํขายโซนแนวตา้น 1,876-1,880 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากผ่านไดช้ะลอไปขายที(แนวตา้นถดัไปโซน 1,900-1,906 และทยอยเขา้ซื 0อคืนเพื(อทาํกาํไรหากราคาไม่หลดุแนวรบั 1,850 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุใหช้ะลอการ
เขา้ซื 0อออกไป 
 

                      ห ากร าคาฟื� น ตัวข ึ�น ไม่ผ่าน แ น วต้าน โซน  1,876-

1,880 ดอลลารต์ ่อออนซ ์มีโอกาสที-ราคาจะอ ่อนตัวลงทดสอบแนว

ร ับโซน  1,850 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากไม่หลุดสามาถทยอยซื�อคืน 

แต่หากหลุดโซนดังกล่าวแนะนําชะลอการเข ้าซ ื�อออกไป 

24 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

24/09/2563  12.37  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,862.40 1,852.11 -10.29  -0.55% 

Spot Silver ($) 22.76 21.94 -0.82  -3.61% 

เงนิบาท (฿/$) 31.53 31.63 0.11  0.34% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,150 27,800 -350  -1.24% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.77 41.36 -0.41  -0.98% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.56 39.53 -0.03  -0.08% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1657 1.1653 -0.0004  -0.04% 

ที-มา : Bisnews 

 



 

 

 (-) ดอลลารพ์ ุ่งน ิวไฮ 2 เดอืนสวนทางห ุ้นร ่วง-กังวลโควิดฉ ุดศก.ซบ ดชันีดอลลาร ์พุง่ขึ 0นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนในวนันี 0 สวนทางตลาดหุน้ที(รว่ง
ลง โดยนกัลงทุนพากนัซื 0อดอลลารใ์นฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ขณะที(มีความกงัวลเกี(ยวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัโค
วิด-19 เมื(อเวลา 23.44 น.ตามเวลาไทย ดอลลารแ์ขง็คา่ 0.43% สูร่ะดบั 105.36 เยน ขณะที(ยโูรปรบัตวัขึ 0น 0.26% สูร่ะดบั 123.14 เยน และรว่งลง 0.17% สู่
ระดบั 1.1690 ดอลลาร ์ส่วนดชันีดอลลาร ์ซึ(งเป็นดชันีวดัความเคลื(อนไหวของดอลลารเ์มื(อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน บวก 0.16% สู่ระดบั 
94.14 หลงัจากแตะระดบั 94.25 ก่อนหนา้นี 0 ซึ(งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือน ดอลลารย์งัไดแ้รงหนนุจากการที(นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) สาขาชิคาโก ส่งสญัญาณการปรบัขึ 0นอตัราดอกเบี 0ย โดยเขากล่าวว่า เฟดอาจเริ(มปรบัขึ 0นอตัราดอกเบี 0ย ก่อนที(เฟดจะบรรลเุป้าหมายอตัราเงิน
เฟ้อเฉลี(ย 2% นอกจากนี0 นายอีแวนสย์ังกล่าวว่า การเพิ(มวงเงินในการซื 0อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) อาจจะไม่ไดช้่วยกระตุน้
เศรษฐกิจสหรฐั 

 (-) "ทร ัมป์" จ่อขวาง FDA แตะถ่วงอนุมัต ิวัคซ ีนโควดิ ช ี�ม ีแรงจูงใจการเมอืง ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แห่งสหรฐัเปิดเผยกบัผูสื้(อขา่วที(ทาํเนียบขาว
วา่ เขาอาจจะไมอ่นมุติัมาตรฐานใหมที่(คณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) กาํหนดขึ 0นอย่างเขม้งวดมากขึ 0นสาํหรบัการใชอ้าํนาจตามมาตรการฉกุเฉิน 
(Emergency Use Authorization หรอื EUA) เพื(ออนมุติัใหมี้การใชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 อย่างเรง่ดว่น โดยปธน.ทรมัป์กลา่ววา่ ขอ้เสนอดงักลา่วของ FDA 
อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง หนงัสือพิมพว์อชิงตนั โพสตร์ายงานเมื(อวนัองัคารที(ผ่านมาวา่ FDA จะออกคาํแนะนาํเพื(อเพิ(มความโปรง่ใสและความไวว้างใจ
ตอ่สาธารณชน ขณะที(ผูเ้ชี(ยวชาญดา้นสาธารณสขุไดแ้สดงความกงัวลมากขึ 0นวา่ คณะบริหารของปธน.ทรมัป์อาจจะเขา้แทรกแซงกระบวนการอนมุติัเพื(อเรง่
ใหมี้การใชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี ปธน.ทรมัป์ไดต้ั0งคาํถามว่า เพราะเหตใุดจึงตอ้งทาํใหก้ารใชว้คัซีนลา่ชา้ออกไป และกลา่ววา่ ขอ้เสนอดงักลา่ว
ของ FDA ดเูหมือนมีแรงจงูใจทางการเมือง 

 (+/-) ‘พาวเวล’ย ํ�าเฟด-คองเกรสต้องร ่วมมือกันฟื� นศก.สหร ัฐ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดเ้ขา้แถลงต่อคณะอนกุรรมการ
วา่ดว้ยวิกฤตการณไ์วรสัโควิด-19 ในสภาคองเกรสวนันี 0 เกี(ยวกบัการดาํเนินการของเฟดในการเยียวยาผูที้(ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-
19 นายพาวเวลกล่าวในวนันี 0วา่ เฟดและสภาคองเกรสจะตอ้งรว่มมือกนัในการฟื0นฟูเศรษฐกิจสหรฐั นายพาวเวล ยงัระบวุา่ ถึงแมเ้ศรษฐกิจไดเ้ริ(มฟื0นตวัขึ 0น
จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 แต่ก็ยงัคงตอ้งใชเ้วลาอีกมาก เนื(องจากชาวอเมรกินัจาํนวนหลายลา้นคนยงัคงตกงาน นอกจากนี0 นาย
พาวเวลกลา่ววา่ เฟดไม่มีแผนที(จะปรบัเงื(อนไขการกูเ้งินในโครงการ Main Street Lending Program เพื(อดึงดดูภาคธุรกิจ แมมี้เสียงวิพากษ์วิจารณว์า่ภาค
ธุรกิจใหค้วามสนใจกูเ้งินไม่มากนักในโครงการดงักล่าว ส่วนในการเขา้ชี 0แจงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเมื(อวานนี0 
นายพาวเวลกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรฐักาํลงัฟื0นตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที(ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 แต่อาจจะตอ้งใชเ้วลา
อีกนานกวา่ที(จะฟื0นตวัไดอ้ย่างเตม็ที( “มีสญัญาณหลายอย่างบ่งชี 0ว่าเศรษฐกิจกาํลงัฟื0นตวั แต่ทั0งตวัเลขการจา้งงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยงัคง
อยู่ในระดบัตํ(ากวา่ก่อนช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด-19 และทิศทางเศรษฐกิจในวนัขา้งหนา้ยงัคงมีความไมแ่น่นอนสงูมาก” นายพาวเวลกลา่ว 

 (+/-) ตลาดห ุน้เอเชยีปิดภาคเช้าปร ับตัวลง วติกศก.สหร ัฐ, จับตาแถลงปธ.เฟด ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัลง ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด

หุน้นิวยอรก์ที(ปิดรว่งลงกวา่ 500 จดุเมื(อคืน เนื(องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเกี(ยวกบัทิศทางเศรษฐกิจสหรฐั หลงัรายงานเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) รวม

ภาคการผลิตและภาคบรกิารของสหรฐัดิ(งลงแตะระดบัตํ(าสดุในรอบ 2 เดือน รวมทั0งความลา่ชา้ในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรฐั 

ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี(ปุ่ นปิดภาคเชา้ที( 23,214.49 จดุ ลดลง 132.00 จดุ, -0.57% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที( 23,319.54 จดุ ลดลง 

422.97 จดุ, -1.78% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียปิดภาคเชา้ที( 1,501.47 จดุ เพิ(มขึ 0น 4.99 จดุ, +0.33% นกัลงทนุวิตกกงัวลเกี(ยวกบัความลา่ชา้ใน

การออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรฐั โดยจนถึงขณะนี0 พรรครบีพบัลิกนัและเดโมแครตยงัคงมีความเห็นที(ขดัแยง้กนัเกี(ยวกบัขนาดและ

ขอบขา่ยของมาตรการดงักลา่ว โดยเฉพาะอย่างยิ(งประเดน็การขยายมาตรการใหค้วามช่วยเหลือคนวา่งงานซึ(งไดห้มดอายลุงแลว้ตั0งแตว่นัที( 31 ก.ค. ทั0งนี 0 

พรรครพีบัลิกนัตอ้งการลดวงเงินช่วยเหลือคนวา่งงานลงสูร่ะดบั 300 ดอลลารต์อ่สปัดาห ์แตพ่รรคเดโมแครตตอ้งการรกัษาวงเงินดงักลา่วเอาไวที้( 600 

ดอลลารต์อ่สปัดาห ์นอกจากนี0 ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากขอ้มลูเศรษฐกิจที(ออ่นแอของสหรฐั โดยไอเอชเอส มารกิ์ต เปิดเผยวา่ PMI รวมภาคการผลิตและ

ภาคบรกิารเบื 0องตน้ของสหรฐั ปรบัตวัลงสูร่ะดบั 54.4 ในเดือนก.ย. ซึ(งเป็นระดบัตํ(าสดุในรอบ 2 เดือน จากระดบั 54.6 ในเดือนส.ค. 

  ที-มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั�งกอ่น 

วนัจนัทรที์( 21 ก.ย. ทั0งวนั ญี(ปุ่ 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   - - 

 ทั0งวนั ญี(ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   6.00M** 5.86M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดรชิมอนด ์    21** 18 

 21.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุที( 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื(อมั(นผูบ้รโิภคจาก GfK   -1.6 -1.8 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี 0ยนโยบาย   
0.50%** 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องตน้   56.6** 52.2 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 0องตน้   49.1** 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องตน้   53.7** 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 0องตน้   47.6** 50.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องตน้   54.3** 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 0องตน้   55.1** 58.8 

 20.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องตน้   53.5** 53.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 0องตน้   54.6** 55.0 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ0ามนัรายสปัดาห ์   -1.6M** -4.4M 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  845K 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 ยอดสั(งซื 0อสินคา้คงทนพื0นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั(งซื 0อสินคา้คงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที(มีการประกาศออกมา 

*ที(มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที( 11 กนัยายน 2563  ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 


