
  

                           ราคาทองย่อตัวลง แม้ว่าจะทาํระดับตํ�าสุดใหม่จากวันก่อนหน้า 
แต่หากทรงตัวได้เหนือระดับ 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจเหน็การฟื)นตัวขึ )นระยะ
สั)น แต่ราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,869-1,876 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ ทําให้เห็น
การย่อตัวลงไปอีกครั)ง โดยประเมินแนวรับไว้ที�  1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่
สามารถยืนได้ จะเห็นการไหลลงของราคาทองคําไปยังแนวรับถัดไปที�  1,831 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

24 กันยายน 2563 

สรุป นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ซึ$งจะกล่าวชี &แจงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงิน
วฒุสิภาสหรัฐ คืนนี & เกี$ยวกบัการดําเนินการของเฟดและรัฐบาลสหรัฐในการเยียวยาผู้ ที$ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ความขดัแย้ง
ระหวา่งสภาคองเกรสและทําเนียบขาวในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ยงัคงเป็นไปอย่างยากลําบาก ประเด็นดงักล่าว ทําให้
นกัลงทนุย้ายเงินทนุออกจากสินทรัพย์เสี$ยงจนกระตุ้นดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยัให้ดีดตวัขึ &น ซึ$งส่งผลให้ราคาทองคําร่วงลง ทั &งนี & นกัลงทนุเชื$อว่า นาย
สตีเวน มนชิูน ไม่สามารถผ่าทางตนัไปสู่การออกแผนกระตุ้นการคลงัได้ซึ$งจะทําให้ดอลลาร์รักษาแรงบวกไว้ได้ แนะนําติดตามประเด็นดงักล่าว เพื$อใช้เป็นปัจจยั
ชี &นําทศิทางราคาทองคํา เบื &องต้นราคาทองคําระหว่างวนัยงัไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,869-1,876 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ แนะนําเปิดสถานะขายเพื$อทํากําไร
ระยะสั &น โดยประเมินวา่ราคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ หากยงัยืนเหนือได้แนะนําเข้าซื &อคืนเพื$อทํากําไร แต่หากราคา
หลดุสามารถถือสถานะขายตอ่ 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

24/09/2563 15:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,862.40 1,854.14 -8.27  -0.44% 

Spot Silver ($) 22.76 22.13 -0.63  -2.78% 

เงนิบาท (฿/$) 31.53 31.58 0.06  0.18% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.77 41.39 -0.38  -0.91% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.56 39.54 -0.02  -0.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1657 1.1655 -0.0002  -0.02% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 

 

 1,847  1,831  1,816 

  1,876  1,890  1,906 

 

  



 

 

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะนลท.เลี�ยงสินทรัพย์เสี�ยง  ดอลลาร์รักษาแรงบวก เมื$อเทียบกบัสกลุเงินส่วนใหญ่ในวนันี & ขณะที$สญัญาณการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจในยโุรปและสหรัฐทําให้เกิดความวิตกครั &งใหม่เกี$ยวกบักระแสการติดโควิด-19 รอบ 2  ยโูรซึ$งได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากความ

วิตกเกี$ยวกบัการกลบัไปสู่มาตรการล็อกดาวน์ที$เข้มงวด จะเผชิญอปุสรรคเพิ$มเติมในช่วงต่อไปของวนันี &จากการเปิดเผยข้อมลูความเชื$อมั$นทางธุรกิจ

ของเยอรมนี  ดอลลาร์อาจจะยงัคงปรับตวัขึ &นต่อไป ในขณะที$การพุ่งขึ &นอีกครั &งของยอดผู้ ติดโควิด-19 ในยโุรปหนนุความน่าดึงดดูใจของดอลลาร์ใน

ฐานะสกลุเงินปลอดภยั ขณะที$เจ้าหน้าที$กําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐจดัหาการสนบัสนนุทางการคลงัมาก

ขึ &น  "มีแรงเทขายสกลุเงินเสี$ยงทั$วกระดาน และมีแรงซื &อคืนดอลลาร์" นกัวิเคราะห์กล่าว  "ความไม่แน่ใจเกี$ยวกบัโควิด-19 และความต้องการแผน

กระตุ้นมากขึ &นทําให้กระแสเงินทนุไหลกลบัมาสู่ดอลลาร์"  ดอลลาร์อยู่ที$ 1.1671 ดอลลาร์/ยโูรในวนันี &ที$ตลาดเอเชีย ใกล้กบัระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือน  

• (-) นายกฯอิตาลีเผยอาจล็อกดาวน์โดยกําหนดเป้าหมายเพื�อควบคุมโควิด-19  นายกรัฐมนตรีจเูซปเป คอนเตของอิตาลีกล่าวต่อหนงัสือพิมพ์ 

Stampa ว่า อิตาลีอาจดําเนินการปิดพื &นที$โดยกําหนดเป้าหมายหากจําเป็นเพื$อควบคมุการแพร่กระจายของโควิด-19 ขณะที$ไม่มีแนวโน้มการปิดเมือง

โดยทั$วไปอีกครั &ง  เขากล่าวว่า "ขณะนี &สถานการณ์ในอิตาลีดีกว่าประเทศอื$นๆในยโุรปอย่างแน่นอน และเราเตรียมการเป็นอย่างดี แม้กระทั$งระบบ

สขุภาพ เพื$อเผชิญความเป็นไปได้ของโควิด-19 ระบาดอีกครั &ง"  "ขณะนี &ผมตดัความเป็นไปได้ของการปิดเมืองโดยทั$วไป แต่อาจมีการปิดโดยกําหนด

เป้าหมาย หากจําเป็น" 

• (-) ความเชื�อมั�นธุรกิจเยอรมันปรับขึ )นเป็นเดือนที� 5 ในก.ย.แม้ยอดผู้ติดโควิด-19 พุ่ง  การสํารวจแสดงในวนันี &ว่า ความเชื$อมั$นทางธุรกิจของ

เยอรมนีปรับขึ &นเป็นเดือนที$ 5 ติดต่อกนัในเดือนก.ย. ซึ$งเป็นสญัญาณเพิ$มเติมว่า เศรษฐกิจเยอรมนัฟื&นตวัอย่างแข็งแกร่งจากผลกระทบของโควิด-19 

ในครึ$งปีแรก  สถาบนั Ifo เปิดเผยว่า ดชันีความเชื$อมั$นทางธุรกิจปรับขึ &นสู่ 93.4 จาก 92.5 ที$ได้รับการปรับลงแล้วในเดือนส.ค.  นั$นเป็นระดบัสงูสดุ

นบัตั &งแต่เดือนก.พ.เมื$อดชันีอยู่ที$ 95.9  "เศรษฐกิจเยอรมนัมีเสถียรภาพแม้ยอดผู้ ติดเชื &อโควิด-19 เพิ$มขึ &น" นายเคลเมนส์ เฟสต์ ประธาน Ifo ระบใุน

แถลงการณ์ โดยเสริมว่า บริษัทต่างๆประเมินสถานการณ์ธุรกิจปัจจบุนัดีกว่าในเดือนก่อนหน้า  

• (-) UBS คาดเบร็กซิทโดยปราศจากข้อตกลงจะทาํให้ปอนด์ร่วงสู่ 1.25 ดอลลาร์,หุ้นแบงก์ร่วงหนัก  UBS Global Wealth Management 

คาดการณ์ว่า เงินปอนด์องักฤษจะร่วงสู่ 1.25 ดอลลาร์ และหุ้นกลุ่มธนาคารภายในประเทศจะร่วง 15-20% หากองักฤษไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง

การค้ากบัสหภาพยโุรป (EU)  นางแคโรไลน์ ซิมมอนส์ ผู้อํานวยการฝ่ายการลงทนุประจําองักฤษของ UBS Global Wealth Management ระบวุ่า 

"ท้ายที$สดุแล้ว เราคิดว่ามีแนวโน้มว่า จะมีการบรรลขุ้อตกลงระหว่างองักฤษและสหภาพยโุรป แต่ไม่สามารถตดัความเป็นไปได้ของการแยกตวัโดย

ปราศจากข้อตกลง"   UBS Global Wealth Management ระบวุ่า มีทศันะเชิงบวกต่อหุ้นบลชิูพองักฤษ โดยคาดการณ์ถึงผลตอบแทนเชิงบวกเป็นเลข 

2 หลกัในช่วง 9 - 12 เดือนข้างหน้าจากแรงหนนุของเงินปอนด์ที$อ่อนค่าลง 

• (+/-) UBS คาดการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ใน Q4 จะสร้างการเปลี�ยนแปลงในตลาดหุ้น  UBS Group AG ซึ$งเป็นวาณิชธนกิจของ

สวิตเซอร์แลนด์ประเมินเมื$อวานนี &ว่า วคัซีนโควิด-19 ระหว่าง 1 ถึง 3 ชนิดจะได้รับการอนมุติัในไตรมาสสดุท้ายของปีนี & และคาดว่าการฉีดวคัซีนครั &ง

ใหญ่จะเริ$มขึ &นภายในกลางปี 2021  นอกจากนั &น UBS ยงัคาดว่า การอนมุติัวคัซีนดงักล่าวจะจดุชนวนการหมนุเวียนการลงทนุไปสู่หุ้นกลุ่มต่างๆใน

ตลาดหุ้น โดยนกัลงทนุจะย้ายออกจากหุ้นยกัษ์ใหญ่เทคโนโลยี ขณะที$ตลาดเกิดใหม่ เช่น ลาตินอเมริกา ได้รับการพิจาณาว่า เป็นการลงทนุที$ชื$นชอบ  

ปัจจบุนัรัสเซยีเป็นประเทศเดียวของโลกที$อนมุติัวคัซนีโควิด-19 แม้ขาดการทดลองขนาดใหญ่ ส่วนในตะวนัตก บริษัทที$พฒันาวคัซีนก้าวหน้าที$สดุคือ

บริษัท AstraZeneca ขององักฤษ ซึ$งดําเนินการวิจยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด 

                               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   53.5** 53.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการบริการเบื &องต้น   54.6** 55.0 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ &ามนัรายสปัดาห์   -1.6M** -4.4M 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีที$ 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื$อมั$นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo   93.4** 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 

 
 

 


