
  

                           ราคาเคลื�อนไหวในกรอบทรงตัวในระดับตํ�า หลังจากทิ �ง
ตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์ที� ผ่านมา ซึ�งราคาไม่สามารถทรงตัวอยู่บนโซน 1,876 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทาํให้ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,847-1,844 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากว่าราคายืนเหนือแนวรับแรก มีแนวโน้มที�ราคาอาจ
ฟื�นตัวขึ �นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั�ง 

 

28 กันยายน 2563 

สรุป การระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ในหลายประเทศของยูโรโซน กําลงัขดัขวางการฟื"นตวัทางเศรษฐกิจ ทั "งนี " ฝรั)งเศสและองักฤษรายงานยอดผู้ติดเชื "อโค
วิด-19 รายวนัที)ระดบัสูงสุดประวตัิการณ์ในปลายสปัดาห์ที)ผ่านมา รัฐบาลสเปนแนะนําการออกมาตรการปิดเมืองบางส่วนอีกครั "งในกรุงมาดริดหลงัยอดผู้ติด
เชื "อของประเทศทะล ุ700,000 คน ซึ)งเป็นตวัเลขสงูสดุในยุโรปตะวนัตก ประเด็นดงักล่าว กดดนัสกุลเงินยูโรร่วงลง จนสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา อย่างไรก็
ตาม ตวัเลขผู้ติดเชื "อโควิด-19 ในสหรัฐ ปรับตวัเพิ)มขึ "นอย่างต่อเนื)องเช่นกนั โดยมียอดผู้ติดเชื "อราว 7 ล้านคน ซึ)งคิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ติดเชื "อทั)วโลก และมี
ยอดผู้ เสียชีวิตสูงถึง 2 แสนคน นบัเป็นประเทศที)มีผู้ เสียชีวิตมากที)สุด แม้ว่าประเด็นดงักล่าว กระตุ้นแรงซื "อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั แต่ก็หนนุดชันี
ดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ "นในฐานะสกุลเงินปลอดภยัเช่นกัน ซึ)งหากราคาทองคําไม่มีปัจจยับวกใหม่ที)โดดเด่น ราคาทองคําอาจยงัคงเคลื)อนไหวในกรอบในทิศทาง
อ่อนตวัลง แนะนํานกัลงทนุทยอยขายทองคําเพื)อทํากําไรออกมาเมื)อราคาขยบัขึ "น ทดสอบแนวต้าน 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และในระยะสั "นหากราคา
ทองคํามีการปรับตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรับ สามารถเข้าเสี)ยงซื "อเก็งกําไร โดยประเมินแนวรับไว้ที) 1,847-1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพราะหากราคาทองคําไม่
หลดุแนวรับยงัมีโอกาสเกิดแรงซื "อเก็งกําไรระยะสั "นเข้ามาอีกครั "ง 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

28/09/2563 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,861.42 1,850.44 -10.98  -0.59% 

Spot Silver ($) 22.90 22.67 -0.24  -1.03% 

เงนิบาท (฿/$) 31.61 31.69 0.08  0.26% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,850 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.92 41.69 -0.23  -0.55% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.09 39.89 -0.20  -0.50% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1618 1.1642 0.0024  0.21% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,847  1,831  1,816 

  1,876  1,890  1,906 

 

  



 

 

• (+) ยอดผู้ติดโควิด-19 เพิ�มขึ �นสร้างความไม่แน่นอนทางศก.มากขึ �นก่อนเลือกตั �งสหรัฐ  ในขณะที)ยอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐทะล ุ
200,000 คนในสปัดาห์ที)ผ่านมาหลังการเพิ)มขึ "นของยอดผู้ ติดเชื "อรายใหม่รายวนัในสปัดาห์ก่อนหน้าเป็นครั "งแรกในรอบ 8 สปัดาห์ บทบาทของ
เศรษฐกิจในศึกเลือกตั "งประธานาธิบดีอาจมีความสําคญัเพิ)มมากขึ "น แต่ไม่ชดัเจนว่าจะเป็นอย่างไร  นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) กล่าวยํ "าซึ)งรวมถงึหลายครั "งเฉพาะในสปัดาห์ที)ผ่านมาว่า ความแข็งแกร่งในการฟื"นตวัของเศรษฐกิจของประเทศขึ "นอยู่กบัการควบคมุโค
วิด-19 ซึ)งมีความสําคญัในการสร้างความเชื)อมั)นต่อชาวอเมริกนัว่าปลอดภยัในการเริ)มกิจกรรมตามปกติอีกครั "ง   ใน 6 รัฐสมรภมิู ซึ)งเป็นรัฐที)มีการ
แข่งขนักนัอย่างดเุดือดเพราะประชากรในรัฐสามารถโอนเอียงไปหาพรรครีพบัลิกนัหรือเดโมแครตได้ทกุเมื)อ รัฐวิสคอนซนิดเูผชิญปัญหาหนกัเป็นพิเศษ 
ในช่วงเพียงไม่ถงึ 6 สปัดาห์ก่อนการเลือกตั "งวนัที) 3 พ.ย.ที)จะตดัสินว่าประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ สงักดัพรรครีพบัลิกนัจะได้รับเลือกอีกครั "งหรือถกู
โค่นโดยนายโจ ไบเดน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต   รัฐวิสคอนซินมียอดผู้ ติดเชื "อโควิด-19 ระดบัสงูและเพิ)มขึ "นอย่างต่อเนื)อง ซึ)งคิดเป็นราว 2 เท่าครึ)ง
ของค่าเฉลี)ยของสหรัฐ ซึ)งปรับตามจํานวนประชากร  

• (-) จนีเล็งผลิตวัคซนีโควิด-19 จาํนวน 610 ล้านโดสภายในสิ �นปี  เจ้าหน้าที)คณะกรรมาธิการสขุภาพแห่งชาติจีนระบวุ่า ขีดความสามารถในการ
ผลิตวคัซนีต่อปีของจีนจะแตะ 610 ล้านโดสภายในสิ "นปี 2020  ในขณะเดียวกนั นายเจิ "ง กวง หวัหน้านกัวิทยาศาสตร์ของศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค
จีนยืนยนัว่า วคัซนีโควิด-19 ที)ผลิตในประเทศแสดงสญัญาณเชิงบวก และเสริมว่า วคัซนีดงักล่าวสามารถสร้างการตอบสนองด้านภมิูคุ้มกนั "ค่อนข้าง
ยาวนาน"  เมื)อต้นสปัดาห์ที)ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ "นผิงของจีนเน้นยํ "าว่า การต่อสู้กบัการระบาดของโควิด-19 จําเป็นต้องเป็นความพยายามระดบั
โลก และยํ "าว่า จีนเตรียมพร้อมแบง่ปันวคัซนีกบัประเทศอื)นๆของโลกทนัทีที)วคัซนีได้รับการอนมุติั 

• (-) ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือนท่ามกลางความเสี�ยงทางเศรษฐกิจ,การเมือง  ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือน เมื)อเทียบ
กบัตะกร้าสกุลเงินต่างๆในวนันี " ขณะที)ตลาดยงัไม่แน่ใจเกี)ยวกบัการฟื"นตัวของเศรษฐกิจก่อนการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจต่างๆและความคืบหน้า
ทางการเมืองในสหรัฐ การดีดตวัขึ "นของหุ้นสหรัฐเมื)อวนัศกุร์ยบัยั "งการปรับขึ "นของดอลลาร์ แต่สญัญาณการฟื"นตวัที)ชะลอลงจากโควิด-19 และความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองทําให้นกัลงทุนระมัดระวงั  ดชันีดอลลาร์แทบไม่เปลี)ยนแปลงที) 94.530 ดชันีแตะระดบัสูงสดุรอบ 2 เดือน ที) 94.745 เมื)อ
สปัดาห์ที)แล้ว และปรับตวัขึ "นสงูสดุรายสปัดาห์นบัตั "งแต่ต้นเดือนเม.ย.  เมื)อเทียบกบัเยน ดอลลาร์ชะลอตวัที) 105.36 เยน ยโูรอยู่ที) 1.1626 ดอลลาร์ 
หลงัจากที)ร่วงสู่ 1.16125 ดอลลาร์ในวนัศกุร์ ซึ)งเป็นระดบัตํ)าสดุในรอบ 2 เดือน ปอนด์อยู่ที) 1.2797 ดอลลาร์ ซึ)งอยู่เหนือระดบัตํ)าสดุรอบ 2 เดือนของ
วนัพธุ ที) 1.2676 ดอลลาร์   

• (-) รบ.สเปนเตรียมปรับคาดการณ์จีดีพีปี 2020 หดตัวสู่ 10% - 11%  เมื)อวานนี "สํานกัข่าว Europa Press รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวรัฐบาลว่า 
รัฐบาลสเปนวางแผนปรับคาดการณ์การหดตวัของเศรษฐกิจในปีนี "สู่ระหว่าง 10% -11% จาก 9.2% ที)ประกาศก่อนหน้านี "ในเดือนพ.ค.  รัฐบาลจะปรับ
คาดการณ์จีดีพีสําหรับปีนี "ในต้นเดือนต.ค. และมีแนวโน้มจะปรับเป้าหมายยอดขาดดลุงบประมาณสู่การขาดดลุในวงกว้างมากกว่าเป้าหมาย 10.3% 
ของจีดีพีที)ประกาศในเดือนพ.ค.  โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจสเปนปฏิเสธที)จะแสดงความคิดเห็น   เศรษฐกิจสเปนหดตวัรุนแรงเป็นประวติัการณ์ 17.8% 
ในไตรมาส 2 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และ 21.5% เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

• (-) รายงานชี �เบร็กซิทที�ไร้ข้อตกลงอาจนําไปสู่การตกงาน 700,000 ตําแหน่งในอียู  หนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์รายงานเมื)อวานนี "โดยอ้างอิง
การศกึษาจากสถาบนั Halle Institute for Economic Research วา่ หากไม่มีการบรรลุข้อตกลงการค้าหลงัเบร็กซิทกบัองักฤษอาจทําให้เกิดการตกงานกว่า 
700,000 ตําแหน่งในบริษัทตา่งๆจากสหภาพยโุรป (EU) ที)ส่งออกไปยงัองักฤษ  ประชาชน 1 ล้านคนอาจตกงานหากบริษัทจากประเทศนอกสหภาพยุโรปถุู
กรวมไว้ในการวจิยัดงักล่าว เยอรมนีจะสูญเสียตําแหน่งงาน 176,000 ตําแหน่ง ขณะที)ฝรั)งเศส, โปแลนด์ และอิตาลีจะได้รับผลกระทบด้วยการสูญเสียงาน 
72,000 - 80,000 ตําแหน่ง พนกังานกว่า 90,000 ตําแหน่งในจีนอาจลงเอยด้วยการว่างงานในกรณีที)เกิดเบร็กซิทที)ปราศจากข้อตกลง  การศกึษาดงักล่าว 
ซึ)งจดัทําภายใต้สมมตุิฐานว่าสหภาพยุโรปและองักฤษจะดําเนินการทางการค้าตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) หากไม่บรรลุข้อตกลง ยงัไม่
เผยแพร่ตอ่สาธารณชนเนื)องจากยงัอยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะผู้ เชี)ยวชาญ 

                               ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที) 28 ก.ย. - - ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสําคญั - - - 

วนัองัคารที) 29 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนส.ค.  
 

- -0.1% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.ค.โดย S&P/CS  
 

3.6% 3.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื)อมั)นผู้บริโภคเดือนก.ย.จาก CB  
 

90.0 84.8 

วนัพธุที) 30 ก.ย. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.  
 

51.3 51.0 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบริการเดือนก.ย.  
 

54.6 55.2 

 08.45น. จีน ชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

53.1 53.1 

 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั "งที)สอง GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-20.4% -20.4% 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

650K 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั "งสดุท้าย GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-31.7% -31.7% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  
 

52.0 51.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที)รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

3.1% 5.9% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ "ามนัรายสปัดาห์  
 

- -1.6M 

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

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการผลิตขั "นสดุท้าย  
 

56.6 56.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการผลิตขั "นสดุท้าย  
 

53.7 53.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการผลิตขั "นสดุท้าย  
 

54.3 54.3 

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

0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพื "นฐาน (Core PCE) เดือนส.ค.  
 

0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 1.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้สว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  
 

850K 870K 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการผลิต  
 

56.0 56.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนส.ค.  
 

0.8% 0.1% 

วนัศกุร์ที) 2 ต.ค. ทั "งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี)ยตอ่ชั)วโมง  
 

0.5% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.  
 

900K 1371K 

 
19.30น. สหรัฐฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ย.  

 

8.2% 8.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั)งซื "อภาคโรงงานเดือนส.ค.   
 

1.5% 6.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื)อมั)นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ย.จาก UoM  
 

78.9 78.9 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ย จาก UoM  
 

- 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที)มีการประกาศออกมา 

 *ที)มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที) 25 กนัยายน ซึ)งอาจมีการเปลี)ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


