
 

 

 

 

   

1,847  1,831  1,816 

 1,876  1,890  1,906 

สรุป ราคาทองคาํชว่งเชา้ทรงตวัไมไ่กลจากราคาปิดวานนี�บรเิวณ 1,861 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ การฟื�นตวัของราคาทองคาํยงัอยู่ในระดบัจาํกัด  หลงั Dollar Index ยงัอยูใ่กล้
ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนโดยยืนเหนือ 94 จุดไดอ้ย่างแข็งแกร่ง ทั�งนี � ดอลลารไ์ดร้บัแรงหนุนจาก  1) ความกังวลเกี>ยวกับการระบาดของโควิด-19ที>เร่งตัวขึ �นทั>วโลก 
โดยเฉพาะสหรฐัและฝั> งยโุรป ขณะที>รฐับาลองักฤษกาํลงัวางแผนที>จะประกาศมาตรการล็อกดาวนใ์นกรุงลอนดอนและพื �นที>สว่นใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศ เพื>อสกดัโค
วิด-19 ระบาดระลอกสอง  2) ความไม่ชัดเจนเกี>ยวกับการออกมาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหม่ของสหรฐั(Stimulus Package)  แมน้างแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐั แสดงความหวงัวา่จะบรรลขุอ้ตกลงกับทาํเนียบขาว แตน่กัลงทนุยงัคงรอความชดัเจนวา่จะสามารถบรรลไุดเ้มื>อใด 3) ความตงึเครยีดระหวา่งสหรฐั-จีน
เพิ>มขึ �น หลังสหรฐัสั>งควบคุมส่งออกอปุกรณใ์หบ้ริษัทเซมิคอนดักเตอร ์แมนแูฟคเจอริ>ง อินเตอรเ์นชั>นแนล คอรป์ (SMIC) ซึ>งเป็นผูผ้ลิตชิปรายใหญ่ที>สุดของจีน โดยอา้ง
เหตผุลวา่ "มีความเสี>ยงที>อปุกรณท์ี>ส่งออกไปนั�น จะถกูนาํไปใชเ้พื>อการทหาร" สะทอ้นความตงึเครียดดา้น Tech War ระหวา่ง 2 ประเทศมหาอาํนาจที>ดาํเนินไปตอ่เนื>อง  4) 
สปัดาหนี์ �จะมีการดีเบตหรือโตว้าทีระหว่าง "ปธน.ทรมัป์สหรฐั" และ "โจ ไบเดน" คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตในการชิงตาํแหน่งปธน.สหรฐั ซึ>งอาจกระตุน้ความผันผวนของ
ตลาดมากขึ �น  ความไมแ่น่นอนในหลายประเด็น อาจทาํใหต้ลาดผนัผวนมากขึ �นในระยะนี�  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ วนัก่อนหนา้แมว้า่แรงขายจะลดลงแตแ่รงชอ้น
ซื �อสลบัเขา้มาก็ไมม่าก ซึ>งหากราคาทองคาํไมส่ามารถยืนเหนือ 1,876-1,890 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื>อสรา้งฐานราคาอีกครั�ง เบื �องตน้หากราคา
ออ่นตวัลงไมม่าก หรอืสามารถยืนเหนือโซนแนวรบั 1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ>าสดุของเดือน ก.ย.) มีโอกาสเกิดแรงซื �อดนัราคากลบัมาทดสอบแนวตา้นระยะสั�นอีก
ครั�ง  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ  รอจงัหวะขายเมื>อราคาทองคาํดีดตวัขึ �นไม่ผ่านโซน 1,876-1,890 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ชะลอการขายหากผ่าน 1,890 ดอลลารต์่อออนซ)์ และ
เมื>อราคาออ่นตวัลงมาทยอยเขา้ซื �อคืนเพื>อทาํกาํไร หรอื หากรบัความเสี>ยงไดอ้าจเขา้ซื �อเป็นบริเวณแนวรบั 1,847-1,844 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ราคายอ่ตวัลงมาตํ>ากว่า
แนวรบัโซนดงักลา่วใหช้ะลอดทูิศทางอีกครั�ง 

                     เน้นการเก็งกาํไรจากการแกว่งตวั แบ่งทองคาํออก

ข าย เมื&อ ร าค าข ึ(น เข ้าใก ล้โซ น  1,876-1,890 ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์

(ชะลอการขายหากผ่าน 1,890 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ อาจเข ้าซ ื(อหาก

ราคาอ ่อนตัวลงไม่หลุดแนวร ับโซน 1,847-1,844 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

28 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

28/09/2563  11.48  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,861.42 1,863.51 2.09  0.11% 

Spot Silver ($) 22.90 22.94 0.03  0.14% 

เงนิบาท (฿/$) 31.61 31.68 0.07  0.22% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,950 100  0.36% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.92 41.66 -0.26  -0.62% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.09 39.98 -0.11  -0.27% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1618 1.1639 0.0021  0.18% 

ที&มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) เปโลซ ี& เผยสภาคองเกรสสหร ัฐฯมีแนวโน้มบรรลุข ้อตกลงกระตุ้นศก.รอบใหม่ สาํนกัข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่า นางแนนซี> เปโลซี> ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯจากพรรคเดโมแครต ระบวุ่า ยงัมีแนวโนม้ที>จะบรรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ กับนายสตีเว่น มนูชิน รฐัมนตรี
กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ ก่อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯในวนัที> 3 พ.ย.นี � แมต้อนนี�จะยงัมีความคิดเห็นที>แตกต่างกนัในหลายประเด็น นางเปโลซี> 
กล่าววา่ไดเ้จรจากบันายมนูชิน และเชื>อมั>นว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาในบางประเด็น และบรรลขุอ้ตกลงทั�งหมดรว่มกนัได ้ซึ>งสิ>งที>ตอ้งการผลกัดนัในขณะนี�
คือขอ้เสนอในโครงการ Paycheck Protection Program (PPP) เพื>อช่วยเหลือประชาชนที>ไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 รวมถึงเงินช่วยเหลือสายการ
บิน และธุรกิจในประเภทอื>นๆ นอกจากนี� นางเปโลซี> ระบุว่ายังตอ้งพิจารณาว่าจะยื>นงบประมาณที> 2.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์หรือ 2.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ใน
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในรอบใหม่นี � ซึ>งพรรคเดโมแครต เตรียมที>จะนาํเขา้เป็นประเด็นในการเจรจากับนายมนูชินในครั�งต่อไป ทั�งนี �ฝ่ายบริหารของ
ทาํเนียบขาว และ พรรคเดโมแครต ยงัมีความขดัแยง้ในหลายประเด็นโดยเฉพาะในประเด็นของวงเงินช่วยเหลือที>พรรคเดโมแครตไดยื้>นที> 3.4 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์ขณะที>ทาํเนียบข่าวพรอ้มอนุมติัในวงเงินเพียง 1.3 ลา้นลา้นดอลลารเ์ท่านั�น ซึ>งทาํใหพ้รรคเดโมแครตอาจตอ้งยอมลดวงเงินช่วยเหลือลงเพื>อใหท้ั�ง
สองฝ่ายบรรลขุอ้ตกลงภายในเดือนต.ค.นี � 

 (-) ส ื&อ เผยอ ังกฤษเล็งประกาศล็อกดาวนใ์นกรุงลอนดอนเพ ื&อสกัดโควิดระบาดรอบสอง  หนงัสือพิมพเ์ดอะ ไทมส ์รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 
รฐับาลองักฤษกาํลงัวางแผนที>จะประกาศมาตรการล็อกดาวนใ์นกรุงลอนดอนและพื �นที>ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศ เพื>อสกัดโควิด-19 ระบาด
ระลอก 2 โดยเบื �องตน้จะมีการสั>งปิดผบั บาร ์และรา้นอาหารเป็นเวลา 2 สปัดาห ์รายงานระบวุา่ มาตรการลอ็กดาวนร์อบลา่สดุนี � เบื �องตน้คาดวา่จะมีการสั>ง
ปิดผบั บาร ์และรา้นอาหารเป็นเวลา 2 สปัดาห ์และสั>งหา้มไม่ใหป้ระชาชนพบปะกนัในสถานที>ที>เป็นพื �นที>ปิดในรม่ ส่วนโรงเรียนและรา้นคา้ รวมถึงบริษัท
ต่าง ๆ ที>ไม่สามารถใหพ้นกังานทาํงานจากที>บา้นไดน้ั�น ยงัคงไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดทาํการตามปกติ นายจอหน์สนัยงัเตือนว่ารฐับาลจะบงัคบัใชม้าตรการ
ดงักลา่วเป็นเวลา 6 เดือน หากยงัไมมี่ความคืบหนา้ใหม่ๆในดา้นการพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 และรฐับาลจะใชม้าตรการที>เขม้งวดขึ �น หากสถานการณย์งั
ไมดี่ขึ �น อย่างไรก็ดี นายจอหน์สนัปฏิเสธที>จะประกาศมาตรการลอ็กดาวนท์ั>วประเทศอย่างเตม็รูปแบบเป็นครั�งที> 2 เหมือนที>เคยดาํเนินการในเดือนมี.ค 

 (+/-) ด ีเบต"ทร ัมป์"-"ไบเดน"อาจกระตุ้นความผันผวนของตลาดหุ้นสหร ัฐ หุน้บางส่วนของสหรฐัอาจเผชิญความผนัผวนมากขึ �นในสปัดาหนี์ � ขณะที>

ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัและนายโจ ไบเดน คู่แขง่จากพรรคเดโมแครต จะเผชิญหนา้กนัในการโตว้าทีครั�งแรกก่อนศึกเลือกตั�งประธานาธิบดีใน

เดือนพ.ย. ซึ>งสาํนกัเดิมพนัตา่งๆในขณะนี�มองว่าเกือบสสีู หากนายไบเดนทาํผลงานอย่างแขง็แกรง่ในการโตว้าทีในวนัองัคาร ซึ>งขณะนี�คะแนนนิยมของเขา

นาํหนา้เล็กนอ้ย อาจหนนุหุน้ที>เกี>ยวขอ้งกบัการคา้โลกและพลงังานหมนุเวียน ขณะที>หากปธน.ทรมัป์มีชยัชนะในการโตว้าทีอาจเป็นประโยชนต์อ่หุน้บริษัท

เชื �อเพลิงฟอสซิลและอาวธุยทุโธปกรณ ์นกัลงทนุจาํนวนมากมองวา่ นายไบเดนมีแนวโนม้ขึ �นภาษีมากกว่า และมองวา่การดาํรงตาํแหน่งเป็นสมยัที> 2 ของป

ธน.ทรมัป์ซึ>งสนบัสนุนการลดกฎระเบียบ ดีกว่าสาํหรบัตลาดหุน้โดยรวม ขณะเดียวกนั ชัยชนะของปธน.ทรมัป์อาจจุดชนวนความกงัวลเกี>ยวกบัความตึง

เครยีดที>เพิ>มขึ �นระหวา่งสหรฐัและจีน 

 (+/-) "โกลบอล ไทมส์" ช ี(จ ีนต้องเร ่งพ ัฒนาเทคโนโลยีเพ ื&อลดการพ ึ&งพาสหร ัฐ  หนงัสือพิมพโ์กลบอล ไทมส์ ซึ>งเป็นสื>อของพรรคคอมมิวสตจี์น ตีพิมพ์

บทความแสดงความเห็นจากผูเ้ขียนนิรนามวา่ จีนตอ้งเรง่พฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยี เพื>อลดการพึ>งพาเทคโนโลยีจากสหรฐั หลงัจากกระทรวงพาณิชย์

สหรฐัประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกอุปกรณ์ใหก้บับริษัทเซมิคอนดกัเตอร ์แมนูแฟคเจอริ>ง อินเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั (SMIC) ซึ>งเป็นผูผ้ลิตชิ

ปรายใหญ่ที>สดุของจีน โดยอา้งเหตผุลดา้นความมั>นคง บทความดงักลา่วระบวุา่ การที>สหรฐัครอบครองห่วงโซอ่ปุทานอตุสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอรน์ั�น ถือ

เป็นภยัคกุคามอย่างยิ>งตอ่จีน แมบ้ริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ของจีนอย่างเทนเซน็ต ์(Tencent) และไบตแ์ดนซ ์(ByteDance) จะสามารถผลิตเทคโนโลยีใหม ่

ๆ ได ้แตน่ั>นก็ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีชิปของสหรฐั ซึ>งหมายความวา่ รากฐานของอตุสาหกรรมทั�งหมดยงัคงอยู่ในมือของสหรฐั ดว้ยเหตนีุ � จีนจึงตอ้งพฒันาภาค

เทคโนโลยีอย่างเรง่ด่วนเพื>อเพิ>มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทจีน ความเคลื>อนไหวของโกลบอล ไทมส์ มีขึ �นหลงัจากกระทรวงพาณิชยส์หรฐัประกาศ

มาตรการควบคมุการส่งออกอปุกรณใ์หก้บั SMIC โดยอา้งเหตวุา่มีความเสี>ยงที>อปุกรณที์>ส่งออกไปนั�น จะถูกนาํไปใชเ้พื>อการทหาร โดยมาตรการดงักล่าว

ทาํใหซ้พัพลายเออรข์องสหรฐัที>จะสง่อปุกรณใ์หก้บั SMIC จะตอ้งขอใบอนญุาตการสง่ออกสินคา้แตล่ะรายการ 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทรที์> 28 ก.ย. - - ไมมี่กาํหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสาํคญั - - - 

วนัองัคารที> 29 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนส.ค.  
 

- -0.1% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ค.โดย S&P/CS  
 

3.6% 3.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื>อมั>นผูบ้รโิภคเดือนก.ย.จาก CB  
 

90.0 84.8 

วนัพธุที> 30 ก.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.  
 

51.3 51.0 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนก.ย.  
 

54.6 55.2 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

53.1 53.1 

 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งที>สอง GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-20.4% -20.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

650K 428K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-31.7% -31.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  
 

52.0 51.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที>รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

3.1% 5.9% 

วนัพฤหสับดีที> 1 ต.ค. ทั�งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

56.6 56.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

53.7 53.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

54.3 54.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.  
 

0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคลพื �นฐาน (Core PCE) เดือนส.ค.  
 

0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 1.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  
 

850K 870K 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  
 

56.0 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.  
 

0.8% 0.1% 

วนัศกุรที์> 2 ต.ค. ทั�งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี>ยตอ่ชั>วโมง  
 

0.5% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.   900K 1371K 

 
19.30น. สหรฐัฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ย.  

 

8.2% 8.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั>งซื �อภาคโรงงานเดือนส.ค.    1.5% 6.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื>อมั>นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ย.จาก UoM   78.9 78.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงทา้ยเดือนก.ย จาก UoM   - 2.7% 

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

*ที>มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที> 25 กนัยายน 2563  ซึ>งอาจมีการเปลี>ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


