
  

                           ราคาทองคําพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนวต้าน
โซน 1,876 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถขึ �นไปยืนได้ราคามีโอกาส
ทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถ
ผ่านแนวต้านได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั�งโดยมีแนวรับ
บริเวณ 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ0งเป็นระดับตํ0าสุดของเดือนกันยายน 

 

25 กันยายน 2563 

สรุป นกัเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจของยูโรโซนหดตวั 11.8% ในไตรมาส 2 ของปี 2020 โดยไม่แน่ใจว่าการฟื*นตวัจะเกิดขึ *นภายในครึ.งปีหลงัของปีนี *หรือไม่ 
มมุมองดงักล่าว สอดคล้องกบั S&P Global ที.คาดการณ์ว่า จีดีพีองักฤษจะลดลง 9.7% ในปี 2020 เทียบกบัคาดการณ์ก่อนหน้าในเดือนมิ.ย. ที.หดตวัลดลง 
8.1% ขณะนี *ยโุรปกําลงัตอ่สู้กบัการระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ซึ.งอาจสร้างความเสียหายอย่างหนกัอีกครั *งต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ.งได้รับผลกระทบจาก
มาตรการปิดเมืองที.เข้มงวดเพื.อควบคมุการแพร่กระจายของโควดิ-19 มมุมองดงักล่าวสร้างแรงกดดนัตอ่สกลุเงินยโูร จนส่งผลลบตอ่ราคาทองคํา ทั *งนี * หากราคา
ทองคําขยบัขึ *นแต่ยังไม่สามารถขึ *นไปยืนเหนือแนวต้าน 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจโดนแรงขายออกมา ซึ.งนักลงทนุยงัคงต้องระมัดระวงั โดยนัก
ลงทนุที.สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรออกมาเพื.อลดความเสี.ยง หรือ เปิดสถานะขายเพื.อลงทนุระยะสั *น โดยหวงัซื *อคืนเมื.อราคาทองคําอ่อนตวัลงไม่หลุด
แนวรับบริเวณ 1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที0 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

25/09/2563 16:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,867.50 1,871.60 4.10  0.22% 

Spot Silver ($) 23.13 23.19 0.06  0.26% 

เงนิบาท (฿/$) 31.48 31.54 0.07  0.21% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,950 200  0.72% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.94 42.24 0.30  0.72% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.16 40.49 0.33  0.82% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1669 1.1650 -0.0019  -0.16% 

ที0มา : Bisnews 

ที0มา : Bisnews 
 

 1,847  1,831  1,816 

  1,876  1,890  1,906 

 

  



 

 

• (+) "JPMorgan","Goldman"ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐหลังไร้มาตรการกระตุ้นการคลังเพิ0ม  JPMorgan Chase & Co ดําเนินการ

เช่นเดียวกบันกัเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs Group Inc ในการปรับลดคาดการณ์สําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงหลายเดือน

ข้างหน้าจากความล้มเหลวของพรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตในการบรรลุข้อตกลงกระตุ้นทางการคลงั    นายไมเคิล เฟโรลี หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์สหรัฐ

ของ JPMorgan Chase & Co ระบุเมื.อวานนี *ว่า "เราลดคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการออกมาตรการกระตุ้นเพิ.มเติมวงเงิน 1.0 - 1.5 ล้านล้านดอลลาร์"   

ในขณะที.วานนี *นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐแสดงการเปิดกว้างในการเริ.มการเจรจาอีกครั *ง

เกี.ยวกบัมาตรการกระตุ้นที.หยดุนิ.งนบัตั *งแตต้่นเดือนส.ค. แต่ไม่มีข้อบ่งชี *ว่าฝ่ายใดพร้อมเปลี.ยนแปลงจุดยืนล่าสุดของตน  ขณะนี * JPMorgan คาดการณ์ถึง

การเตบิโตทางเศรษฐกิจตามอตัรารายปีที. 2.5%  ในไตรมาส 4 ของปี 2020 ซึ.งลดลงจาก 3.5% ในประมาณการก่อนหน้า JPMorgan ยงัลดคาดการณ์การ

เตบิโตไตรมาสแรก สู่ 2% จาก 2.5%  ก่อนหน้านี * นกัวเิคราะห์ของ Goldman ปรับลดการประมาณการสําหรับไตรมาส 4 ของปี 2020 ลงครึ.งหนึ.ง สู่ 3% 

• (-) กรรมาธิการสุขภาพเตือนสมาชิกอียูอาจการ์ดตก เหตุเหนื0อยล้าจากพิษโควิด  นางสเตลลา ไคเรียคิเดส กรรมาธิการด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรปกล่าวเตือนถึงความเหนื.อยล้าที.เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศสมาชิกบางแห่งของสหภาพยุโรป (EU) 

ท่ามกลางแนวโน้มที.ยอดผู้ติดเชื *อยงัคงเพิ.มขึ *นอย่างน่าเป็นห่วง  นางไคเรียคิเดสกล่าวในการแถลงข่าวผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า ประเทศสมาชิกของ 

EU บางประเทศกําลังเผชิญกับยอดผู้ติดเชื *อโควิด-19 ที.พุ่งทะลุระดบัสูงสุดของเดือนมี.ค.ที.ผ่านมา และในบางประเทศนั *นพบว่าเกิดความเหนื.อยล้ากับ

มาตรการเว้นระยะหา่งทางสงัคม และละเลยการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด  นางไคเรียคเิดสได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดําเนินมาตรการ

ในทนัที และเมื.อมีสญัญาณของการแพร่ระบาดรอบใหม่ที.อาจเกิดขึ *น โดยระบุว่า "อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที.จะป้องกนัไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซํ *า

เหมือนในฤดใูบไม้ผลิที.ผ่านมา"  ขณะที.ยโุรปกําลงัเข้าสู่ช่วงฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาว นางไคเรียคิเดสแสดงความกงัวลัว่า "การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

และไข้หวดัใหญ่" อาจทําให้ระบบสุขภาพของ EU ต้องแบกรับภาระที.มากเกินไป และจะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตมากขึ *น"  นางไคเรียคิเดสเรียกร้องให้เพิ.ม

มาตรการรับมือกบัการแพร่ระบาด พร้อมกบัเน้นยํ *าวา่ จะต้องป้องกนัไม่ให้เกิดสถานการณ์ที.รัฐบาลต่างๆ รู้สึกว่า พวกเขาไม่มีทางเลือกอื.น นอกจากจะต้อง

กําหนดมาตรการล็อกดาวน์ทั.วประเทศ"   

• (-) นักเศรษฐศาสตร์คาดยุโรปเผชิญศก.ถดถอยซํ �าซ้อนหลังโควิด-19 ระบาดรอบ 2  ขณะนี *ยุโรปกําลงัต่อสู้กบัการระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ซึ.ง

อาจสร้างความเสียหายอย่างหนักอีกครั *งต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคดงักล่าว เศรษฐกิจของยูโรโซนหดตวั 11.8% ในไตรมาส 2 ของปี 2020 โดยได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองที.เข้มงวดที.ใช้เพื.อควบคมุการแพร่กระจายของโควิด-19  นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ถึงการฟื*นตวัในครึ.งหลงัของปี 2020 

แต่ขณะนี *ไม่แน่ใจในคาดการณ์ดงักล่าว รัฐบาลหลายแห่งประกาศมาตรการปิดเมืองครั *งใหม่หรือชะลอการเปิดเมืองอีกครั *ง ขณะที.รับมือกับการเพิ.มขึ *น

อย่างมากของยอดผู้ติดเชื *อ  นายคาร์สเทน เบอร์เซสกี หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของ ING กล่าวต่อสถานีโทรทศัน์ CNBC เมื.อวนัพุธว่า "แนวโน้มของภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยซํ *าซ้อน (double-dip recession) ซึ.งก็คือการหดตวัอีกครั *งในไตรมาส 4 เพิ.มขึ *นอย่างมาก" 

• (-) "Sinovac"คาดจะเริ0มวิเคราะห์ข้อมูลทดลองวัคซีนโควิด-19 ขั �นสุดท้ายในปีนี �  เมื.อวานนี *ประธานบริษัท Sinovac Biotech ของจีนระบุว่า ทาง

บริษัทคาดการณ์วา่ จะเริ.มการวเิคราะห์ข้อมลูการทดลองวคัซีนโควดิ-19 ขั *นสดุท้ายกบัมนษุย์ในปีนี * เพื.อตดัสินว่าวคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอที.จะ

ขอรับการอนมุตัิด้านกฎระเบียบก่อนเสร็จสิ *นการทดลองหรือไม่   แผนการดงักล่าวทําให้ Sinovac เทียบเท่ากบัคู่แข่งตะวนัตกบางแห่งในวงกว้าง ซึ.งเร่ง

ประเมินประสิทธิภาพวคัซีนของพวกเขาหลงัทดลองทางการแพทย์ระยะ 3 เพียงไม่กี.เดือน  บริษัท Pfizer ซึ.งเป็นผู้ผลิตยาของสหรัฐอาจทราบในเดือนต.ค.ว่า 

วคัซีนของทางบริษัทจะได้ผลหรือไม่ ขณะที.บริษัท Moderna ระบวุา่ คาดวา่การวเิคราะห์ข้อมลูการทดลองวคัซีนเฉพาะกาลจะมีขึ *นในเดือนพ.ย. 

 

                               ที0มา : 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   870K** 860K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.   1011K 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 

 
 

 


