
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,847 1,831 1,816 

1,876 1,890 1,906 

สรุป  ราคาทองคําวันศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัลดลง 8.73  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคายงัคงได้รับแรงกดดันหลักมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  ท่ามกลางแรงซื ,อ
ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัจากความไม่แน่ชัดที�ว่าสภาคองเกรสจะสามารถบรรลขุ้อตกลงการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ได้หรือไม่และเมื�อใด  ความไม่
แน่นอนเกี�ยวกบัการเลือกตั ,งสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย.นี ,   รวมไปถงึความวิตกเกี�ยวกบัการฟื,นตวัทางเศรษฐกิจ  หลงัยโุรปเผชิญการระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง  ทั ,งนี ,  ฝรั�งเศส
รายงานพบผู้ ป่วย COVID-19 รายใหม่ในประเทศเพิ�มขึ ,น 14,412 ราย เมื�อวนัเสาร์ที�ผ่านมา  ส่วนสเปนมียอดผู้ ป่วยรายใหม่ทะล ุ10,000 รายต่อวนั และถือเป็นประเทศที�พบการ
แพร่ระบาดรุนแรงที�สดุในประเทศยโุรปตะวนัตก  ขณะที�กรุงลอนดอนอาจล็อกดาวน์ฉกุเฉินเพื�อยบัยั ,งการระบาดของ COVID-19 แม้ดอลลาร์จะชะลอการแข็งค่าในวนัศกุร์  แต่
โดยรวมแล้วในสปัดาห์ที�ผ่านมาดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ ,น +1.76% ซึ�งถือเป็นการแข็งค่าในรายสปัดาห์ที�มากที�สุดนบัตั ,งแต่ต้นเดือนเม.ย.  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัให้ราคา
ทองคําปรับตวัลดลง -4.56% ในสปัดาห์ที�ผ่านมา ซึ�งเป็นการปรับตวัลงในรายสปัดาห์ที�มากที�สดุนบัตั ,งแต่เดือนมี.ค.  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -0.3 ตนัในวนัศกุร์สู่
ระดบั 1,266.84 ตนั  สําหรับวนันี , ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ   

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1875.17 1852.10 1867.21 1861.42 -8.73 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1907.40 24.91 41.96 

MA 50 Days 1942.85 25.91 43.57 

MA 200 Days 1728.27 19.13 43.79 

RSI 9 Days 27.14 22.40 45.08 

RSI 14 Days 34.70 31.54 44.71 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,266.84 -0.30 

ishare 17,014.31 +57.89 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9990 -0.6345 0.8492 

10 วนั 0.9943 -0.2471 0.9718 

20 วนั 0.9755 0.0636 0.9454 

50 วนั 0.7530 0.2103 0.7052 

100 วนั 0.9585 0.6368 0.9151 

200 วนั 0.8271 -0.1937 0.8140 

 

 

28 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการเก็งกําไรจากการแกว่งตัว แบ่งทองคํา
ออกขายเมื�อราคาขึ �นเข้าใกล้โซน 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ถือต่อหากผ่าน 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากรับ
ความเสี�ยงได้มาก อาจเข้าซื �อหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุด
แนวรับโซน 1,847-1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

วนัก่อนหน้าแม้วา่แรงขายจะลดลงแตแ่รงช้อนซื ,อสลบัเข้ามาก็ไม่มาก ซึ�งหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ อาจมีผลให้ราคาปรับตวัลงเพื�อสร้างฐานราคาอีกครั ,ง เบื ,องต้นหากราคาอ่อนตวัลงไม่มาก หรือสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 
1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของเดือน ก.ย.)มีโอกาสเกิดแรงซื ,อดนัราคากลบัมาทดสอบแนวต้านระยะสั ,นอีกครั ,ง  

 



 

 

• (+) "โกลด์แมน แซคส์"หั�น GDP สหรัฐเหลือ 3% ใน Q4 เหตุไร้แววมาตรการกระตุ้นศก.  โกลด์แมน แซคส์ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 4 สู่ระดบั 3% จากเดมิที�ระดบั 6% ขณะที�สภาคองเกรสยงัคงไม่สามารถอนมุตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั ,งใหม่  
ทั ,งนี , รายงานของโกลด์แมน แซคส์ระบวุา่ หากสภาคองเกรสและทําเนียบขาวยงัคงมีความขดัแย้งกนัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั ,งใหม่
ในการเยียวยาภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สิ�งนี ,ก็จะถ่วงการใช้จ่ายของผู้บริโภคจนถงึสิ ,นปีนี , 

• (+) สหรัฐเผยยอดสั� งซื �อสินค้าคงทนตํ�ากว่าคาดในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื ,อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื�องบิน 
รถยนต์ และเครื�องจักรขนาดใหญ่ที�มีอายุการใช้งานตั ,งแต่ 3 ปีขึ ,นไป เพิ�มขึ ,น 0.4% ในเดือนส.ค. ตํ�ากว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ ,น 1.5%  
อย่างไรก็ดี ยอดสั�งซื ,อสินค้าคงทนพื ,นฐาน ซึ�งเป็นคําสั�งซื ,อสินค้าทนุที�ไม่รวมเครื�องบิน และสินค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิ�งบ่งชี ,แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ 
เพิ�มขึ ,น 1.8% ในเดือนส.ค. สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 0.5% หลงัจากพุ่งขึ ,น 2.5% ในเดือนก.ค. 

• (-) จอห์นสันฯเผยผลทดลองวัคซีนเพียงเข็มเดียวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิดได้  medRxiv ซึ�งเป็นเว็บไซต์ด้านการแพทย์ได้เผยแพร่ผลการ
ทดลองวคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ในวนัศกุร์บ่งชี ,ว่า วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของ J&J เพียงเข็มเดียว ก็สามารถ
สร้างภมูิคุ้มกนัที�แข็งแกร่งในการต้านทานเชื ,อไวรัสโควิด-19 ได้ในการทดลองระยะแรกและระยะที�สอง  ทั ,งนี , ผลการวิจยัพบว่า วคัซีนของ J&J ที�มีชื�อว่า 
Ad26.COV2.S นั ,น ให้ผลในการสร้างภมูิคุ้มกนัที�เทา่เทียมกนัแม้ในปริมาณโดสที�แตกตา่งกนั  

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับแนวโน้มเฟดขึ �นดอกเบี �ย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื ,อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก
เมื�อคืนนี , (25 ก.ย.) โดยนกัลงทนุเข้าซื ,อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั เนื�องจากกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจที�เกิดจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 นอกจากนี , ดอลลาร์ยงัได้แรงหนนุจากการที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณเกี�ยวกบัการปรับขึ ,นอตัราดอกเบี ,ย  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็น
ดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ ,น 0.3% แตะที�ระดบั 94.6429 เมื�อคืนนี ,  ดอลลาร์แข็งค่าเมื�อ
เทียบกบัเยนที�ระดบั 105.60 เยน จากระดบั 105.41 เยน, ดอลลาร์แข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิสที�ระดบั 0.9288 ฟรังก์สวิส จากระดบั 0.9264 ฟรังก์สวิส 
และดอลลาร์แข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที�ระดบั 1.3395 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3352 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับ
ดอลลาร์ที�ระดบั 1.1622 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1666 ดอลลาร์, ปอนด์อ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์ที�ระดบั 1.2730 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2741 ดอลลาร์  

• (-) อังกฤษยอมรับยังต้องทําอีกมากเพื�อบรรลุข้อตกลงการค้ากับ EU  รัฐบาลองักฤษยอมรับในวนันี ,ว่า ยงัคงมีงานอีกมากที�รัฐบาลต้องทําในการ
เจรจากบัสหภาพยุโรป (EU) เพื�อบรรลุข้อตกลงทางการค้า  นอกจากนี , รัฐบาลยงัเรียกร้องให้ EU มีท่าทีในเชิงสร้างสรรค์เพื�อให้มีการกําหนดนโยบายที�
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง  ทั ,งนี , การเจรจาระหว่าง EU และองักฤษกําลงัเข้าสู่ช่วงสุดท้าย และหากทั ,งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได้ก่อนสิ ,นปีนี , 
องักฤษก็จะแยกตวัออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit)  ทางด้านนายมิเชล บาร์นิเยร์ หวัหน้าผู้แทนเจรจาการค้าฝ่าย EU กล่าวว่า EU 
กําลงัเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที�องักฤษอาจแยกตวัออกจาก EU ในปลายปีนี ,โดยไม่มีการทําข้อตกลง 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 358.52 จุด แรงซื �อหุ้นเทคโนโลยีหนุนตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี , (25 ก.ย.) หลงัการซื ,อขายที�
เป็นไปอย่างผนัผวน โดยแรงซื ,อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ช่วยหนนุตลาด แตด่ชันีดาวโจนส์และดชันี S&P 500 ยงัคงติดลบเป็นสปัดาห์ที� 4 ติดต่อกนั เนื�องจาก
นกัลงทนุมีความวติกมากขึ ,นเกี�ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ทา่มกลางความไม่แน่นอนในการออกมาตรการช่วยเหลือครั ,งใหม่จากรัฐบาลสหรัฐ, ผลการ
เลือกตั ,งประธานาธิบดี และจํานวนผู้ติดเชื ,อโควิด-19 ที�เพิ�มขึ ,นในสหรัฐและยุโรป  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,173.96 จุด เพิ�มขึ ,น 358.52 
จุด หรือ +1.34%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,298.46 จุด เพิ�มขึ ,น 51.87 จุด หรือ +1.60% และดชันี Nasdaq ปิดที� 10,913.56 จุด เพิ�มขึ ,น 241.30 จุด หรือ 
+2.26% 

• (+/-) ศาลสั� งยับยั �งชั� วคราวต่อคําสั� งสหรัฐห้ามดาวน์โหลด"TikTok"จากแอพพ์สโตร์  ผู้พิพากษาศาลสหรัฐในกรุงวอชิงตนัสกดัคําสั�งของคณะบริหาร
ของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐเป็นการชั�วคราวในการห้ามบริษัท Apple Inc และ Google ของ Alphabet Inc ในการเสนอแอพพลิเคชั�น 
TikTok เพื�อการดาวน์โหลด ซึ�งมีผลบงัคบัใช้เวลา 23.59 น.ของวนัอาทติย์ตามเวลาท้องถิ�น 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 18 กนัยายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 


