
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,850 1,837 1,814 

  1,880 1,906 1,920 

สรุป  ราคาทองคาํวานนี �ปิดดิ�งลงอีก ��.��  ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากเมื�อคืนนี �รว่งลงแตะระดับตํ�าสดุในรอบ � เดือนบรเิวณ ),+��.), ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงกดดนัจากหลายปัจจัย  
ไดแ้ก่  ().) การแข็งค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบ � เดือนของดชันีดอลลาร ์ ท่ามกลางแรงซื �อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงนิปลอดภยัจากความวติกเกี�ยวกบัสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม ่ ขณะที�ความเหน็ของเจา้หนา้ที�ระดบัสงูของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อยูใ่นเชิงผ่อนคลาย(Dovish)นอ้ยกวา่ที�ตลาดคาดไว ้ ประกอบกบัสกลุเงินยโูรตกอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั  หลงัการเปิดเผย
ตวัเลขเศรษฐกิจที�บง่ชี �ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยโูรโซนหยดุชะงักในเดือนก.ย. ยิ�งกระตุน้ความวิตกว่า มาตรการจาํกัดครั�งใหมเ่พื�อยบัยั�งการพุ่งขึ �นของยอดผูต้ิดCOVID -)N อาจยิ�งทาํให้
การฟื�นตวัของเศรษฐกิจอยูใ่นความเสี�ยง  ซึ�งการอ่อนค่าของยโูรช่วยหนนุดอลลารเ์พิ�ม  (�.) แรงขายทาํกาํไรจากความตอ้งการเงินสด  เพื�อโยกเงินเติมมารจ์ิ �น  และชดเชยผลขาดทนุในตลาดหุน้  
หลงัจากตลาดหุน้สหรฐัปรบัตวัลดลงแรงอีกครั�ง  โดยดาวโจนสปิ์ดรว่งลง ���.,� จดุ หรอื -1.92%, Nasdaq ปิด -�.,�% ส่วน S&P�,, ปิด -2.37% (�.) ความคืบหนา้เกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีน
ตา้น COVID-19 หลงัจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) ประกาศเริ�มทาํการทดลองวคัซีนตา้นCOVID-19 ในเฟส 3  และ(�.) กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -)).,N ตนั  ปัจจยัที�กล่าวมากดดนั
ใหร้าคาทองคาํรว่งลงแรง  จนล่าสดุเชา้นี �แตะระดบัตํ�าสดุใหมที่� 1,853.29 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที�จะเริ�มดีดตวัขึ �นในขณะนี �  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, 
ยอดขายบา้นใหม ่รวมถึง Testimony วนัที� � ของนายพาวเวลล ์ประธานเฟด  รว่มกบันายมนชูิน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1905.88 1855.10 1899.95 1859.20 -42.35 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1924.11 25.63 41.52 

MA 50 Days 1940.77 25.76 43.63 

MA 200 Days 1724.43 19.07 44.02 

RSI 9 Days 23.75 15.25 42.50 

RSI 14 Days 33.26 27.36 43.02 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,267.14 -11.09 

ishare 17,214.03 -63.68 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9876 0.7890 0.9424 

10 วนั 0.9894 -0.2470 0.9312 

20 วนั 0.9450 0.1765 0.9088 

50 วนั 0.8077 0.1850 0.7718 

100 วนั 0.9600 0.6436 0.9172 

200 วนั 0.8213 -0.2157 0.8065 

 

 

24 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 ห าก ร าค าฟื� น ตัวข ึ�น ไม่ผ่ าน แ น วต้าน โซ น 
1,876-1,880 ดอลลารต์ ่อออนซ ์มีโอกาสที-ราคาจะอ่อนตัว
ลงท ดสอ บแ น วร ับ โซ น  1,853-1,850 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์
อาจระวังแรงขายท ําก ําไรหากราคาทองคําปร ับตัวข ึ�น เข ้า
ใกล้โซนแนวต้านดังกล่าว 

 

แมว้่าราคาเริ�มมีการดีดตวักลบัเมื�อราคาออ่นตวัลงใกลก้รอบแนวรบัดา้นลา่งโซน 1,855-1,853 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ�าสดุของ
วนัก่อนหนา้และวนันี �)แต่หากการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถผ่านโซนแนวตา้น 1,876-1,880 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจเกิดแรง
ขายจะกดดนัใหร้าคาปรบัตวัลงอีกครั�งโดยมีแนวรบัระยะสั�นที� 1,853-1,850 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไมห่ลดุอาจมีแรงซื �อเพิ�มขึ �น 
 



 

 

 (-) "มาร ก์ ิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บร ิการสหรัฐต ํ-าสุดรอบ @ เดือน  ไอเอชเอส มารกิ์ต ซึ�งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบรกิารเบื �องตน้ของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั ��.� ในเดือนก.ย. ซึ�งเป็นระดบัต ํ�าสดุในรอบ � เดือน 
จากระดบั ��.i ในเดือนส.ค.  อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยงัคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ�งบ่งชี �วา่ ภาคธุรกิจของสหรฐัยงัคงมีการขยายตวั ทั�งภาคการผลิตและบรกิาร 
โดยไดปั้จจยัหนนุจากการดีดตวัขึ �นของการจา้งงานและคาํสั�งซื �อใหม่  อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจลดความเชื�อมั�นในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ ท่ามกลางความไม่
แน่นอนของการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย. และการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19  ส่วนดชันี PMI ภาคการผลิตเบื �องตน้ อยู่ที� 53.5 ในเดือน
ก.ย. ซึ�งเป็นระดบัสูงสดุในรอบ 20 เดือน จากระดบั 53.1 ในเดือนส.ค. โดยดชันีอยู่สูงกวา่ระดบั 50 ซึ�งบ่งชี �ว่า ภาคการผลิตของสหรฐัยงัคงมีการขยายตวั  
สาํหรบัดชันี PMI ภาคบรกิารเบื �องตน้ อยู่ที� 54.6 ในเดือนก.ย. ซึ�งเป็นระดบัต ํ�าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดบั 55.0 ในเดือนส.ค. โดยดชันีอยู่สูงกว่าระดบั 
50 ซึ�งบง่ชี �วา่ ภาคบรกิารของสหรฐัยงัคงมีการขยายตวั 

 (-) ดอลลแ์ข ็งค่า เหตุวิตกผลกระทบโควิดหนุนแรงซ ื�อสินทร ัพยป์ลอดภัย  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (�� ก.ย.) โดยนักลงทนุเดินหนา้ซื �อดอลลารใ์นฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที�เกิดจากการระบาดของไวรสัโควิด-)N นอกจากนี� ดอลลารย์ังไดแ้รงหนุนจากการที�นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขาชิคาโก ส่งสญัญาณการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ย  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั i สกลุในตะกรา้
เงิน เพิ�มขึ �น ,.��% แตะที�ระดบั N�.�N)� เมื�อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�ระดบั ),�.�) เยน จากระดบั ),�.N� เยน และแข็งค่า
เมื�อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที�ระดบั ,.N��) ฟรงัก ์จากระดบั ,.N)N+ ฟรงัก ์นอกจากนี� ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที�ระดบั ).��m+ 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั ).��,N ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที�ระดบั ).)i�i ดอลลาร ์จากระดบั ).)m,� ดอลลาร ์
ขณะที�เงินปอนดอ์่อนคา่ลงแตะที�ระดบั ).�m)� ดอลลาร ์จากระดบั ).�m�� ดอลลาร ์ 

 (-) J&J เผยบร ิษัทเร ิ-มทาํการทดลองวัคซ ีนต้านโควดิ-FG ในเฟส H แล้ว  บริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) เปิดเผยวา่ ทางบรษัิทไดเ้ริ�มทาํการ
ทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-)N ในเฟส � แลว้ โดยจะมีอาสาสมัครเขา้ร่วมในโครงการมากถึง i,,,,, ราย  การทดลองดงักล่าวจะมีขึ �นในสถานที�กว่า 
�,, แห่งทั�งในสหรฐัและประเทศต่างๆ ซึ�งรวมถึง อารเ์จนตนิา บราซลิ ชิลี โคลอมเบีย เม็กซโิก เปรู และแอฟริกาใต ้โดยอาสาสมคัรจะตอ้งมีอายมุากกว่า 
)+ ปีขึ �นไป  การทดลองวคัซีนตา้นโควิด-)N ของ J&J ในครั�งนี � ถือเป็นครั�งใหญ่ที�สุดในโลก ขณะที�บริษัทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าทาํการทดลองวคัซีนโดยมี
อาสาสมคัรเพียง �,,,,, ราย  J&J นบัเป็นบรษัิทแห่งที� � ในสหรฐัที�เขา้สู่การทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-)N เฟส � ซึ�งเป็นเฟสสุดทา้ย โดยอีก � บริษัท
คือ โมเดอรน์า ไฟเซอร ์และแอสตรา้เซนเนกา้ 

 (+/-) ดาวโจนสปิ์ดร ่วง K@K.MK จุด วิตกมาตรการเยียวยาล่าช้า,ข ้อมูลศก.ซบเซา  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า �,, จุดเมื�อคืนนี� 
(�� ก.ย.) เนื�องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเกี�ยวกบัทิศทางเศรษฐกิจสหรฐั หลงัรายงานเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบรกิาร
ของสหรฐัดิ�งลงแตะระดบัต ํ�าสุดในรอบ � เดือน รวมทั�งความล่าชา้ในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั โดยหุน้กลุ่มพลงังานร่วงลง
หนกัสุด ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัอุปสงคน์ํ�ามนัที�ชะลอตวัลง ขณะที�หุน้กลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงเนื�องจากแรงขายทาํกาํไร  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาว
โจนสปิ์ดที� �i,mi�.)� จุด รว่งลง ���.,� จดุ หรือ -).N�% ขณะที�ดชันี Nasdaq ปิดที� ),,i��.NN จุด ลดลง ��,.i� จุด หรือ -�.,�% ส่วนดชันี S&P�,, 
ปิดที� �,��i.N� จดุ ลดลง m+.i� จดุ หรือ -2.37% 

 (+/-) "พาวเวล"ยํ�าเฟด-คองเกรสต้องร ่วมมือกัน ฟื� นฟูเศรษฐกิจสหรัฐ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดเ้ขา้แถลงต่อ
คณะอนุกรรมการว่าดว้ยวิกฤตการณ์ไวรสัโควิด-)N ในสภาคองเกรสวันนี� หลังจากที�เขาไดเ้ข้าชี �แจงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเมื�อวานนี�เกี�ยวกบัการดาํเนินการของเฟดในการเยียวยาผูที้�ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-)N  นายพาวเวลกล่าว
ในวนันี�วา่ เฟดและสภาคองเกรสจะตอ้งร่วมมือกนัในการฟื�นฟูเศรษฐกิจสหรฐั  นายพาวเวลยงัระบุว่า ถึงแมเ้ศรษฐกิจไดเ้ริ�มฟื�นตวัขึ �นจากผลกระทบของ
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-1N แตก็่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาอีกมาก เนื�องจากชาวอเมรกินัจาํนวนหลายลา้นคนยงัคงตกงาน  นอกจากนี� นายพาวเวลกล่าวว่า 
เฟดไม่มีแผนที�จะปรบัเงื�อนไขการกูเ้งินในโครงการ Main Street Lending Program เพื�อดงึดดูภาคธุรกิจ แมมี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาคธุรกิจใหค้วาม
สนใจกูเ้งินไม่มากนกัในโครงการดงักล่าว 
                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 21 ก.ย. ทั�งวนั 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   - - 

 ทั�งวนั 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 �ยนโยบาย   
0.50%** 0.50% 

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

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

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

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

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

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

 20.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -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  - - 

 21.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Mnuchin Speaks  - - 

วนัศกุรที์� 25 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 18 กนัยายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 

 

 

 

 

 


