
  

                           ราคาทองคําการดีดตัวกลับขึ �นไปพยายามทดสอบ

แนวต้านโซน 1,966-1,969 ดอลลาร์ต่อ หากราคาไม่สามารถผ่านแนว

ต้านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั�งและอาจทําให้

ราคาปรับตัวลงไปอีก ประเมินแนวรับที. 1,927-1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

15 กันยายน 2563 

สรุป สภาสามญัชน ซึ�งเป็นสภาล่างขององักฤษ ลงมติรับร่างกฎหมาย Internal Market Bill เปิดทางให้มีการอภิปรายรายละเอียดของร่างกฎหมายดงักล่าวใน
สปัดาห์นี 2และสัปดาห์หน้า ขณะที�สหภาพยุโรป (EU) แสดงความไม่พอใจต่อร่างกฎหมายดงักล่าว และขู่ที�จะยื�นฟ้องต่อศาล เพราะร่างกฎหมาย Internal 
Market Bill ละเมิดข้อตกลง Brexit บางส่วนและนั�นจะทําให้องักฤษต้องแยกตวัอย่างเป็นทางการออกจาก EU ในปลายปีนี 2โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal 
Brexit) ซึ�งนกัเศรษฐศาสตร์ของบริษัท JPMorgan ประเมินว่า หากเกิด no-deal Brexit อาจกดดนัจีดีพี ปี 2021 ของอังกฤษอย่างน้อย 3% และอาจทําให้
ธนาคารกลางองักฤษเพิ�มการซื 2อสินทรัพย์และลดอตัราดอกเบี 2ยสู่ตํ�ากวา่ 0% มมุมองมองดงักล่าวส่งลบต่อทิศทางสกุลเงินปอนด์ สกุลเงินยูโร และ ราคาทองคํา 
ทั 2งนี 2ในระยะสั 2น เมื�อราคาขยบัขึ 2นให้จบัตาโซนแนวต้านระดบั 1,966-1,969 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคําทดสอบหลายครั 2งแต่ยงัไม่สามารถขึ 2นไปยืนได้ 
โดยนกัลงทนุที�รับความเสี�ยงได้น้อยอาจแบง่ขายบางส่วนในลกัษณะทยอยทํากําไรออกมาเมื�อราคาขยบัขึ 2น โดยในระยะสั 2นหากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลง
มาไม่หลดุแนวรับ นกัลงทนุสามารถเข้าซื 2อเก็งกําไรระยะสั 2น โดยประเมินแนวรับแรกไว้ที� 1,936-1,927 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีแนวรับถดัไปที� 1,906 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ซึ�งควรวางแผนการลงทนุอย่างรอบคอบเพื�อป้องกนัความผนัผวนของราคา 

 
ตารางที. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15/09/2563 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,956.30 1,963.99 7.69  0.39% 

Spot Silver ($) 27.11 27.36 0.25  0.91% 

เงนิบาท (฿/$) 31.28 31.19 -0.10  -0.30% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 29,000 150  0.52% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.61 39.84 0.23  0.58% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.30 37.46 0.16  0.43% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1864 1.1886 0.0022  0.18% 

ที.มา : Bisnews 

ที.มา : Bisnews 
 

 1,927  1,906  1,887 

  1,969  1,980  1,992 

 

  



 

 

• (+) การทดลองวัคซีนโควิด-19 ของ"AstraZeneca"ในสหรัฐยังถูกระงับถึงกลางสัปดาห์เป็นอย่างน้อย  แหล่งข่าวระบุว่า การทดลองวคัซีนโควิด-19 

ของบริษัท AstraZeneca ในสหรัฐ ยงัคงถกูระงบั เพื�อรอการตรวจสอบของสหรัฐเกี�ยวกบัผลข้างเคียงที�ร้ายแรงในองักฤษ แม้แต่ในขณะที�การทดลองอื�นๆต่อ

วคัซีนดงักล่าวเริ�มขึ 2นอีกครั 2ง   AstraZeneca ระบุเมื�อวนัเสาร์ว่า ได้กลบัมาเริ�มต้นการทดลองในองักฤษหลงัเจ้าหน้าที�กํากบัดแูลกฎระเบียบเสร็จสิ 2นการ

ทบทวนผลข้างเคียงรุนแรงในผู้ เข้าร่วมการทดลองราย 1 ในประเทศดงักล่าว  นั�นเป็นสิ�งบ่งชี 2ประการแรกว่า การทดลองในสหรัฐจะยงัคงถูกระงบัจนกว่า

องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) และคณะกรรมการความปลอดภยัสอบสวนกรณีดงักล่าว   แหล่งข่าวระบุว่า การลงทะเบียนผู้ ป่วยใหม่และกระบวนการ

ทดลองอื�นๆสําหรับการทดลองของสหรัฐจะถูกกําหนดตารางเวลาใหม่ถึงกลางสปัดาห์เป็นอย่างน้อย และไม่ชดัเจนว่าจะใช้เวลานานเพียงใดกว่า FDA จะ

เสร็จสิ 2นการตรวจสอบ 

• (+) อัตราว่างงานอังกฤษเพิ.มเป็นครั�งแรกนับตั �งแต่ล็อกดาวน์จากโควดิ-19  ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี 2วา่ อตัราการว่างงานขององักฤษปรับ

ขึ 2นเป็นครั 2งแรกนบัตั 2งแต่เริ�มปิดเมืองจากโควิด-19 ในเดือนมี.ค.   สํานกังานสถิติแห่งชาติระบุว่า อตัราการว่างงานเพิ�มขึ 2นสู่ 4.1% ในรอบ 3 เดือนถึงเดือน

ก.ค. จาก 3.9% ในเดือนเม.ย.-มิ.ย.  นกัเศรษฐศาสตร์ในผลสํารวจภาคเอกชนคาดวา่ อตัราการวา่งงานจะเพิ�มขึ 2นสู่ 4.1% 

• (-) อังกฤษเตรียมศึกษาวัคซีนโควิด-19 แบบสูด  นกัวิจยัจะเริ�มการศกึษาครั 2งแรกว่า วคัซีนโควิด-19 ขององักฤษ 2 ชนิดจะสามารถพฒันาออกมาใน

รูปแบบการสดูเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้หรือไม่ ซึ�งเป็นวิธีที�มีแนวโน้มจะเพิ�มความสามารถของวคัซีนในการป้องกนัการติดเชื 2อทางอากาศ  แถลงการณ์

เมื�อวานนี 2ระบวุา่ การศกึษาดงักล่าวจะเปรียบเทียบวคัซีนจากราชวิทยาลยัอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนและมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ�งใช้สูดเข้าทางปาก 

โดยมีความหวงัวา่ เซลล์เป้าหมายบริเวณปอดจะผลิตสารภมูิคุ้มกนัที�มีประสิทธิภาพมากขึ 2น 

• (-) " JPMorgan"คาดเบร็กซทิโดยไร้ข้อตกลงอาจฉุดจีดีพีอังกฤษอย่างน้อย 3%  เมื�อวานนี 2นกัเศรษฐศาสตร์ของบริษัท JPMorgan ระบุว่า หากองักฤษ

แยกตวัจากสหภาพยโุรปโดยไร้ข้อตกลงอาจขจดัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2021 ขององักฤษอย่างน้อย 3% และอาจทําให้ธนาคารกลาง

องักฤษเพิ�มการซื 2อสินทรัพย์และแม้แตล่ดอตัราดอกเบี 2ยสู่ตํ�ากว่า 0%  คาดการณ์ดงักล่าวมีขึ 2นในขณะที�นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษพยายาม

โน้มน้าวให้สมาชิกสภาในพรรคของเขาลงมติเมื�อวานนี 2เพื�อสนับสนุนร่างกฎหมายที�จะฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการละเมิดข้อตกลงเบร็กซิท

บางส่วนและสหภาพยุโรประบุว่า นั�นจะทําลายการเจรจาการค้า  นกัเศรษฐศาสตร์ของ JPMorgan ระบุว่า พวกเขายงัคาดถึงโอกาส 1 ใน 3 ของการเกิด

เบร็กซทิแบบไร้ข้อตกลง แตย่อมรับวา่ กลยทุธ์ที�อนัตรายดงักล่าวในช่วงเข้าสู่เดือนต.ค. มีแนวโน้มเพิ�มแนวคดิด้านความเสี�ยง 

• (-) จีนโวพร้อมให้ประชาชนทั. วไปฉีดวัคซีนต้านโควิดต้นพ.ย.นี �  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของจีนเปิดเผยว่า วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ที�

พฒันาในประเทศจีนนั 2น อาจพร้อมให้สาธารณชนทั�วไปได้ใช้อย่างเร็วที�สุดในช่วงต้นเดือนพ.ย.นี 2  ทั 2งนี 2 จีนมีวคัซีนต้านโรคโควิด-19 จํานวน 4 ตวัที�อยู่ใน

ขั 2นตอนสุดท้ายของการทดลองทางคลินิก โดยวคัซีนอย่างน้อย 3 ตวัดงักล่าวได้ถูกใช้ในโครงการฉุกเฉินที�เริ�มขึ 2นในเดือนก.ค.ที�ผ่านมาเพื�อฉีดให้กับ

ผู้ปฏิบตัิงานที�จําเป็น  กุยเฉิน ว ูหวัหน้าผู้ เชี�ยวชาญด้านความปลอดภยัทางชีวภาพของ CDC เปิดเผยในการให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ของรัฐบาลจีน

เมื�อวานนี 2วา่ การทดลองวคัซีนทางคลิกนิกเฟส 3 ยงัคงดําเนินไปอย่างราบรื�น และอาจมีวคัซีนพร้อมใช้กบัสาธารณชนทั�วไปในเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี 2   

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับผลประกอบการ, ข้อมูลศก.จีน  ตลาดหุ้นยุโรปปรับตวัขึ 2นในช่วงเปิดตลาดวนันี 2 นําโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกอย่าง H&M หลงั

บริษัทเปิดเผยผลประกอบการดีเกินคาด นอกจากนี 2 นกัลงทนุยงัขานรับข้อมลูค้าปลีกที�สดใสของจีนซึ�งส่งสญัญาณว่าเศรษฐกิจกําลงัฟื2นตวัขึ 2น  ดชันี Stoxx 

Europe 600 แตะที�ระดบั 368.62 จุด เพิ�มขึ 2น 0.11 จุด หรือ +0.03%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดวนันี 2ที� 5,056.90 จุด เพิ�มขึ 2น 5.02 จุด, +0.10% 

ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที� 13,220.81 จดุ เพิ�มขึ 2น 27.15 จดุ, +0.21% 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

วนัองัคารที� 15 ก.ย. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   5.6%** 4.8% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค.   -0.3%** -1.6% 

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.   0.5%** -1.1% 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   73.9** 64.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   77.4** 71.5 

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

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนส.ค.   71.7% 70.6% 

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

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 2นฐานเดือนส.ค.   1.0% 1.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.   1.1% 1.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ค.   0.2% -1.1% 

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

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 2ามนัรายสปัดาห์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีที� 17 ก.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี 2ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี 2ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 ทั 2งวนั ทั 2งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 18.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี 2ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   15.0 17.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   825K 884K 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนส.ค.   1.51M 1.50M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนส.ค.   1.47M 1.50M 

วนัศกุร์ที� 18 ก.ย. 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี 2นําเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   1.3% 1.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   75.0 74.1 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
 *ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 11 กนัยายน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


