
  

                           ราคาทองคําพยายามพยายามทรงตัว หากสามารถ
ยืนเหนือแนวร ับ 1,930-1,927 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ น่าจะมีแรงซ ื*อตาม
เพ ื+อ เก็งก ําไร ก ลับ เข ้ามาอ ีกคร ั*ง  แ นะนําจับ ตาแ นวต้าน  1,951-1,966 
ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์ได้ (1,966 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์เ ป็ นร ะดับ สูงสุดข อ ง
สัปดาหก์่อนหน้า) หากไม่ผ่านมีแนวโน้มเกิดแรงขายออกมาอ ีกคร ั*ง 

 

14 กันยายน 2563 

สรุป   ความหวงัเกี�ยวกับวคัซีนตา้นโควิด-19เพิ�มขึ �น หลังจากที�บริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ (AstraZeneca) ประกาศ กลับมาทดลองวคัซีนตา้นโควิด-19 หลัง
สาํนกังานควบคมุกฎระเบียบดา้นสขุภาพและยาขององักฤษ (MHRA) ระบุ มีความปลอดภยัในการดาํเนินการต่อไปได ้นอกจากนี� นายอลัเบิรต์ บูรล์า ซีอีโอของ
บริษัท Pfizer กล่าวว่า อาจจะมีการกระจายวคัซีนโควิด-19 ของทางบริษัทใหแ้ก่ชาวอเมริกันก่อนสิ �นปี ถา้พบว่าวคัซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นดงักล่าว สรา้งความหวงัว่าเศรษฐกิจสหรฐัมีโอกาสฟื�นตวัขึ �น นอกจากนี� นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์และดอยซแ์บงก ์คาดการณ์ว่า การทรุดตวั
ของตลาดหุน้สหรฐัซึ�งเกิดขึ �นในระยะนี� ใกลจ้ะสิ �นสุดแลว้ เมื�อพิจารณาจากสถิติ  ประเด็นดงักล่าว ส่งผลใหท้องคาํในฐานะสินทรพัย์ปลอดภัยถูกลดความ
น่าสนใจลง เบื �องตน้ประเมินว่า หากราคาทองคาํดีดตวัขึ �นแต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นระดบั 1,951-1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้(ระดบัสูงสุดของ
สปัดาหก่์อนหนา้) ราคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบโซนแนวรบั 1,930-1,927 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยลบเพิ�มเติม หรือ หากราคายืนเหนือโซน
แนวรบัแรกไม่ได ้อาจเกิดแรงขายตามใหร้าคาทองคาํปรบัตวัลงตอ่ทดสอบแนวรบัถดัไป 1,906 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัต ํ�าสดุของสปัดาหก่์อนหนา้) 

 
ตารางท ี+ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

14/09/2563 15:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,941.77 1,945.79 4.02  0.21% 

Spot Silver ($) 26.76 26.82 0.06  0.23% 

เงนิบาท (฿/$) 31.25 31.31 0.06  0.19% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,850 150  0.52% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.83 39.71 -0.12  -0.30% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.98 37.18 0.20  0.54% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1829 1.1861 0.0032  0.27% 

ที+มา : Bisnews 

ท ี+มา : Bisnews 

 

 1,927  1,906  1,887 

  1,966  1,980  1,992 

 



 

 

 (-) ‘ร ัสเซ ีย’ เร ิ+มแจกวัคซนีต้านโควดิ-19 ล็อตแรก วนันี� “รสัเซีย” แจกจ่ายวคัซีนโควดิ-19 ชื�อว่า "สปตุนิค-ไฟว"์ ล็อตแรกทั�วประเทศแลว้ แมก้ารทดสอบ
เฟสที� 3 ยงัไม่เสร็จสิ �นทา่มกลางเสียงสะทอ้นจากชาตติะวนัตกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภยั นายมิคาอิล มรูาชโก รฐัมนตรีสาธารณสุขรสัเซีย เปิดเผย
ว่า วคัซีนป้องกันโควิด-19 ที�มีชื�อว่า “สปุตนิค-ไฟว”์ ล็อตแรกซึ�งมีจาํนวนไม่มากไดถู้กแจกจ่ายไปยังทั�ง 85 ภูมิภาคทั�วประเทศแลว้ โดยคาดว่าจะส่งถึง
ปลายทางภายในวนัจนัทร ์และถือเป็นการทดสอบระบบการกระจายวคัซีนไปในตวั ขณะนี� วคัซีนสปตุนิค-ไฟว ์กาํลงัอยู่ระหวา่งการทดสอบทางคลินิกในเฟส
ที� 3 ซึ�งเป็นเฟสสุดทา้ยกบัอาสาสมคัรในกรุงมอสโก 4 หมื�นคน โดยในจาํนวนนี� มีคนประมาณ 75 %จะไดร้บัวคัซีนตวัจริง ขณะที�อีก 25 % จะไดร้บัวคัซีน
หลอก เพื�อที�นกัวิจยัจะไดน้าํทั�ง 2 กรณีมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกนั ขณะที�รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่า การทดสอบไดเ้ริ�มขึ ��นแลว้เมื�อวนัพุธที�
ผ่านมา และมีประชาชนขอเขา้รบัการฉีดวคัซีนแลว้กวา่ 35,000 คน วคัซีนสปตุนิค-ไฟว ์ถือเป็นวคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ตวัแรกของโลกที�มีการอนมุตัใิหใ้ชง้าน
ในประชาชนทั�วไป โดยประธานาธิบดีวลาดิมีร ์ปูตินเป็นผูป้ระกาศข่าวนี�ดว้ยตัวเองเมื�อวนัที� 11 ส.ค. ขณะที�นักวิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะในโลกตะวนัตก
วิจารณ์ว่า การอนุมัติใหใ้ชว้คัซีนทั�งที�การทดสอบทางคลินิกยังไม่เรียบรอ้ยอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือมีผลขา้งเคียงอันตราย แต่รสัเซียยืนยันว่า ในการ
ทดสอบ 2 เฟสที�ผ่านมา วคัซีนมีประสิทธิภาพรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์

 (-) "โกลดแ์มนแซคส-์ดอยซแ์บงก"์คาดการทรุดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐใกล้สิ*นสุด  นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์และดอยซแ์บงก ์คาดการณ์ว่า 
การทรุดตวัของตลาดหุน้สหรฐัซึ�งเกิดขึ �นในระยะนี� ใกลจ้ะสิ �นสุดแลว้ เมื�อพิจารณาจากสถิติ เดวิด คอสติน นักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์กล่าวว่า แม้
ตลาดหุน้สหรฐัถูกเทขายอย่างหนกัในสปัดาหที์�ผ่านมา แต่ทีมวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์ยงัคงมีมมุมมองที�เป็นบวกต่อแนวโนม้ตลาดหุน้สหรฐัในช่วง
หลายเดือนขา้งหนา้นี� รายงานของโกลดแ์มน แซคส ์ระบุวา่ นบัตั�งแต่เมื�อครั�งที�เกิดวกิฤตการเงิน การร่วงลงของดชันี S&P500 ที� 5% หรือมากกวา่นั�น มกัจะ
เกิดขึ �นเป็นเวลานาน 20 วนัทาํการ และจากนั�นไดมี้การแกว่งตวัเป็นช่วงกวา้งๆ ก่อนที�จะเริ�มดีดตวัขึ �น ซึ�งขอ้มลูดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ที�
ตลาดหุน้สหรฐัรว่งลงอย่างรุนแรงเมื�อไม่นานมานี� 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียปิดภาคเช้าบวก ร ับความหวังวัคซ ีนต้านโควิด,ห ุ้นซอฟตแ์บงกพ์ ุ่งกว่า 10% ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึ �น โดยไดร้บัแรง
หนุนจากความหวงัเกี�ยวกับวคัซีนตา้นโควิด-19 หลงัจากที�บริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ (AstraZeneca) ซึ�งเป็นผูผ้ลิตยารายใหญ่ขององักฤษ กลับมาทดลอง
วคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ในเฟสที� 3 ในสหราชอาณาจกัรอีกครั�ง ขณะที�หุน้ซอฟตแ์บงกข์องญี�ปุ่ น ทะยานขึ �นกว่า 10% รบัข่าว Nvidia ซึ�งเป็นบรษัิทผลิตเซมิ
คอนดกัเตอรข์องสหรฐั ไดต้กลงซื �อกิจการ Arm Holdings จากบริษัทซอฟตแ์บงก ์ในวงเงิน 4 หมื�นลา้นดอลลาร ์ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นปิดภาค
เชา้ที� 23,580.18 จุด เพิ�มขึ �น 173.69 จุด, +0.74% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที� 24,666.66 จุด เพิ�มขึ �น 163.35 จุด, +0.67% ดชันี FBMKLCI 
ตลาดหุน้มาเลเซียปิดภาคเชา้ที� 1,507.67 จุด เพิ�มขึ �น 2.82 จุด, +0.19% นกัลงทนุจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที� 
15-16 ก.ย.นี� ซึ�งคาดว่าเฟดจะใหร้ายละเอียดมากขึ �นเกี�ยวกบั "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" ซึ�งเป็นเครื�องมือทางการเงินที�นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้
กล่าวถึงในการประชุมประจาํปีที�เมืองแจ็กสนั โฮลเมื�อเดือนที�แลว้ ซึ�งถือเป็นการประกาศปรบัเปลี�ยนนโยบายการเงินครั�งสาํคญั โดยเฟดจะเปิดทางใหเ้งิน
เฟ้อดีดตวัขึ �นมากกวา่เดมิเพื�อสนบัสนนุตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรฐั 

 (+/-) พ รรคแอลดีพ ีลงมติเลือก"โยช ิฮ ิเดะ สึกะ" เป็นปธ .พรรค ปูทางนั+ งเก้าอ ี*นายกฯญี+ปุ่ นต่อจาก"อาเบะ"  พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) 
ประกาศเลือกนายโยชิฮิเดะ สึกะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี� ปุ่ น ให้ดาํรงตาํแหน่งประธานพรรคคนใหม่ โดยนายสึกะจะขึ �นดาํรงตาํแหนง
นายกรฐัมนตรีญี�ปุ่ นแทนนายชินโซ อาเบะ โดยอตัโนมัติ เนื�องจากพรรคแอลดีพีครองเสียงขา้งมากในสภา สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ในการประชุมเพื�อ
โหวตเลือกประธานพรรคแอลดีพีทั�ง 2 สภาในวนันี� ปรากฏวา่นายสกึะไดร้บัคะแนนเสียงอย่างทว่มทว้นเหนือคูแ่ข่งทั�ง 2 คน คือนายชิเกรุ อิชิบะ อดีตรฐัมนตรี
กลาโหม และนายฟูมิโอะ คิชิดะ อดีตรฐัมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ทั�งนี � นายสึกะไดร้บัเสียงสนบัสนนุ 377 เสียง ขณะที�นายคิชิดะได ้89 เสียง และนายอิ
ชิบะได้รับ 68 เสียง สาํหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาไดเอทสมัยวิสามัญในวันพุธนี�ค่อนข้างแน่ชัดว่า นายสึกะจะได้รับเลือกเป็น
นายกรฐัมนตรีคนต่อไป เนื�องจากพรรคแอลดีพีครองเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัครองเสียงขา้งมากในวฒุิสภาร่วมกับพรรคโคเมโต ซึ�งเป็น
พรรคร่วมรฐับาล นายชินโซ อาเบะ ประกาศลาออกจากตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีญี�ปุ่ นเมื�อวนัที� 28 ส.ค. โดยใหเ้หตผุลว่าสุขภาพร่างกายของเขาแย่ลง เริ�ม
รูส้กึอ่อนเพลียและเหนื�อยลา้ตั�งแตเ่ดือนก.ค.ที�ผ่านมา พรอ้มกบักล่าวขอโทษประชาชนที�เขาจาํเป็นตอ้งลาออกอย่างกะทนัหนั 

 ที+มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั*งกอ่น 

วนัจนัทรที์� 14 ก.ย. 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   4.1%** 9.1% 

วนัองัคารที� 15 ก.ย. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   5.1% 4.8% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนส.ค.   -0.5% -1.6% 

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.0% -1.1% 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   63.0 64.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   70.0 71.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนก.ย.   6.2 3.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนส.ค.   71.7% 70.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   1.2% 3.0% 

วนัพธุที� 16 ก.ย. 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนส.ค.   0.1% 1.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื �นฐานเดือนส.ค.   1.0% 1.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   1.1% 1.2% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธรุกิจเดือนก.ค.   0.2% -1.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   78 78 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีที� 17 ก.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 18.00 น. องักฤษ มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   15.0 17.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   825K 884K 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.   1.51M 1.50M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.47M 1.50M 

วนัศกุรที์� 18 ก.ย. 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   1.3% 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   75.0 74.1 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

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

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 11 กนัยายน 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


