
 

 

 

 

   

1,936  1,919  1,902 

 1,973  1,992  2,015 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �รว่งลงทดสอบระดบัตํ�าสดุที�บริเวณ 1,936.90 ดอลลารต่์อออนซ ์ก่อนที�จะรบีาวดข์ึ �น  โดยปัจจยักดดนัราคาทองคาํมาจาก Dollar Index ขยบัขึ �นมา
อยู่ที� 93.46 จุด ปรบัตวัขึ �นราว 0.26% จากเมื�อวานนี � หลงัเฟดปรบั “เพิ�ม” คาดการณต์วัเลขเศรษฐกิจ  โดยมองว่า GDP ปีนี � จะหดตวัลดลงเหลือ-3.7% จากระดบั -6.5% ในการ
คาดการณ์เดือนมิ.ย. พรอ้มปรบั “ลด” คาดการณ์อตัราการว่างงานในปีนี �ถึงปี 2022 ลงสู่ระดบั 7.6%, 5.5% และ 4.5% จาก ระดับ 9.3% 6.5% และ 5.5% รวมถึงปรบั “เพิ�ม” 
คาดการณเ์งินเฟ้อในปีนี �ถึงปี 2022 ขึ �นสู่ระดบั 1.2%, 1.7% และ 1.8% ตามลาํดบั  ทาํใหด้อลลารแ์ข็งค่าขึ �นในช่วงสั�น  แต่อย่างไรก็ตาม ดว้ยแนวโนม้ดอกเบี �ยที�คาดว่าเฟดจะตรงึ
ไวใ้นระดบัตํ�า 0.00-0.25% ต่อไปถงึปี 2023 เป็นอย่างนอ้ย  จึงช่วยพยงุราคาทองคาํไว ้ ประกอบกบัความเสี�ยงทั�งการเมืองระหว่างประเทศ และทางเศรษฐกิจในระยะถดัไปยงัคงมี
อยู่จากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ทาํใหก้ารลงทนุในตลาดทองคาํยงัคงน่าสนใจ ซึ�งอาจทาํใหร้าคาทองคาํรว่งลงในระดบัจาํกดั จึงแนะนาํติดตามแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐั
ต่อไปอย่างใกลชิ้ด โดยวนันี �จะมีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัหลายรายการ อาทิ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน (Initial jobless claim), ผลสาํรวจแนวโนม้ธรุกิจจากเฟดฟิ
ลาเดลเฟีย, การอนญุาตก่อสรา้ง และขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้น เพื�อชี �นาํดอลลาร ์และราคาทองคาํเพิ�มเติม  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที� 
1,960-1,973 ดอลลารต่์อออนซ ์ถา้ยังไม่สามารถผ่านได ้นักลงทนุยงัคงตอ้งระมัดระวงัแรงขายทาํกาํไร เนื�องจากช่วงที�ผ่านมาเมื�อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นยงัคงมีแรงขาย
ออกมาเช่นกนั อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที� 1,936 ประเมินว่าเป็นการอ่อนตวัลงเพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ ดู
บริเวณ 1,936 ดอลลารต่์อออนซ ์หากไม่หลดุสามารถเขา้ซื �อเก็งกาํไรระยะสั�นจากการดีดตัวขึ �น เพื�อขายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตัวหรือบริเวณแนวตา้น 1,960-1,973 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์แต่หากราคาหลดุแนวรบัดงักล่าวใหร้อเขา้ซื �อที�แนวรบัถดัไปบรเิวณแนว 1,919-1,902 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,902 ดอลลารต่์อออนซ)์ 
 

                     แน ะนําซ ื�อ ข ายท ําก ําไรระยะสั�น จากการแกว่งตัว 

โดยบร ิเวณแนวต้านโซน 1,960-1,973 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากราคา

ทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ แนะนําแบ่งทองคาํออก

ขายเพ ื2อรอซ ื�อในโซน แนวร ับ 1,936 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

17 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

17/09/2563  12.16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,958.80 1,944.18 -14.62  -0.75% 

Spot Silver ($) 27.16 26.86 -0.30  -1.09% 

เงนิบาท (฿/$) 31.07 31.21 0.14  0.46% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,950 28,750 -200  -0.69% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.22 41.69 -0.53  -1.26% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.15 39.64 -0.51  -1.27% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1813 1.1767 -0.0046  -0.39% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ทร ัมป์ "  ไม่พอใจดีล "TikTok" เหตุบร ิษัทแม่ยังถือหุ้นส่วนใหญ่ ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์แห่งสหรฐั ไดแ้สดงความไม่พอใจเกี�ยวกับ
ขอ้เสนอของบริษัทออราเคิล คอรป์ ในการเขา้ซื �อกิจการติ[กต็อก (TikTok) ในสหรฐั โดยคาดว่าเป็นเพราะไบตแ์ดนซ ์(ByteDance) ซึ�งเป็นบริษัทแม่
ของติ[กตอ็ก จะยงัคงถือหุน้ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ขอ้มลูที�ปธน.ทรมัป์รบัทราบนั�นเป็นเพียงขอ้มลูเบื �องตน้ โดยเขาตอ้งการพิจารณารายละเอียดขอ้เสนอ
ดงักล่าวใหม้ากกว่านี� ซึ�งคาดว่าจะมีการชี�แจงรายละเอียดเพิ�มเติมใหป้ธน.ทรมัป์รบัทราบในช่วงเชา้วนันี�ตามเวลาสหรฐั ปธน.ทรมัป์ กล่าวว่า "ผมไม่
พรอ้มเซ็นอนมุตัอิะไรตอนนี�" ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ �นหลงัไม่กี�วนัที�ผ่านมา ไบตแ์ดนซ ์ไดต้กลงขายกิจการ TikTok ในสหรฐัใหก้บับรษัิทออราเคิล 
หลงัจากที�ไบตแ์ดนซไ์ดป้ฏิเสธขอ้เสนอของบรษัิทไมโครซอฟท ์ ที�ผ่านมานั�น ไบตแ์ดนซพ์ยายามเจรจาเพื�อขายกิจการ TikTok ใหก้บับรษัิทของสหรฐั 
ซึ�งรวมถึงไมโครซอฟทแ์ละออราเคลิ เนื�องจากประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ขู่วา่จะแบนบริการของ TikTok หากไบตแ์ดนซไ์ม่ยอมขายกิจการดงักล่าว 
โดยปธน.ทรมัป์ไดขี้ดเสน้ตายใหไ้บตแ์ดนซส์รุปขอ้ตกลงขายติ[กตอ็กภายในวนัที� 15 ก.ย. เนื�องจากความกงัวลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั
ขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชง้าน โดย TikTok ซึ�งเป็นแอปวิดีโอสั�นยอดนิยมนั�น มีผูใ้ชง้านราว 100 ลา้นคนตอ่เดือนในสหรฐั  ล่าสุดเมื�อวานนี� แหล่งข่าวระบุ
ว่า คณะกรรมการดา้นความมั�นคงแห่งชาติของสหรฐั ทาํการตรวจสอบขอ้เสนอของบริษัทออราเคิล โดยแหล่งข่าวระบุว่า ขอ้เสนอในส่วนที�เปิดเผย
ออกมานั�นระบุว่า ออราเคิลจะไม่ได้ซื �อธุรกิจ TikTok โดยตรง แต่จะเป็นการลงทุนใน TikTok ที�มีการปรับโครงสรา้งใหม่ทั�วโลก และจะมีฐาน
ดาํเนินงานในสหรฐั ขณะที�ไบตแ์ดนซจ์ะยงัคงถือหุน้ส่วนใหญ่ และผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 3 รายในไบตแ์ดนซ ์ไดแ้ก่ General Atlantic, Sequoia Capital 
และ Coatue Management จะยงัคงถือหุน้ในธุรกิจใหม่ดงักล่าว 

 (+) สหร ัฐติดเช ื�อโควิด-19 จ่อแตะ 6,800,000 ราย ตายกว่า 200,000 ราย Worldometer ซึ�งเป็นเวบ็ไซตร์ายงานขอ้มลูล่าสุดที�มีการรวบรวมจาก
หน่วยงานดา้นสาธารณสขุทั�วโลก ระบุวา่ สหรฐัมีผูต้ดิเชื �อไวรสัโควดิ-19 จาํนวน 6,788,471 ราย และมีผูเ้สียชีวติ 200,197 ราย ขณะนี�สหรฐัติดอนัดบั 
1 ของโลกทั�งจาํนวนผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 และผูเ้สียชีวิต รฐัแคลิฟอรเ์นียเป็นรฐัที�มีผูต้ิดเชื �อสูงสุดในประเทศ จาํนวน 768,601 ราย ขณะที�รฐัเท็กซสั
ตามมาเป็นที� 2 โดยมีจาํนวนผูต้ิดเชื �อ 704,813 ราย ส่วนรฐัฟลอริดามีผูต้ิดเชื �อ 668,846 ราย และรฐันิวยอรก์มีผูต้ิดเชื �อ 479,184 ราย อย่างไรก็ดี รฐั
นิวยอรก์มีผูเ้สียชีวติสงูสดุในสหรฐั จาํนวน 33,141 ราย 

 (-) ร ัสเซ ียบรรลุข ้อตกลงส่งมอบวัคซ ีนต้านโควิด 100 ล้านโดสแก่อ ินเดีย  RDIF ซึ�งเป็นกองทนุบริหารความมั�งคั�งของรสัเซีย และเป็นผูใ้หก้าร
สนบัสนนุการผลิตวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ของรสัเซีย ออกแถลงการณร์ะบวุ่า ทางกองทนุไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบับรษัิท Dr Reddy's Laboratories ของ
อินเดีย ในการส่งมอบวคัซีน Sputnik-V จาํนวน 100 ลา้นโดสใหแ้ก่ทางบริษัท  ขอ้ตกลงดงักล่าวมีขึ �น หลังจากที� RDIF สามารถบรรลุขอ้ตกลงกับ
บริษัทหลายแหง่ของอินเดียในการผลิตวคัซีนจาํนวน 300 ลา้นโดสในประเทศ ทั�งนี � Dr Reddy's จะดาํเนินการทดลองวคัซีนทางคลินิกในระยะที� 3 ใน
อินเดีย หากไดร้บัการอนมุตัจิากรฐับาล RDIF จะเริ�มส่งมอบวคัซีนไปยงัอินเดียในช่วงปลายปีนี� 

 (-) ผอ .CDC ช ี�หน้ากากอนามัยอาจป้องกันโควิด-19 ได้มากกว่าวัคซ ีน  เมื�อวานนี�นายแพทยโ์รเบิรต์ เรดฟีลด ์ผู้อาํนวยการศูนยค์วบคุมและ
ปอ้งกนัโรคสหรฐั (CDC) กล่าวตอ่สมาชิกสภาสหรฐัวา่ การสวมหนา้กากอนามยัเป็น "เครื�องมือสาธารณสขุที�ทรงพลงัที�สดุ" ที�สหรฐัมีเพื�อปอ้งกนัโควดิ-
19 และอาจแมแ้ต่ป้องกนัโควิด-19 ไดดี้กว่าวคัซีน เขากล่าวว่า "เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตรอ์ย่างชดัเจนว่า หนา้กากอนามยัไดผ้ล และหนา้กาก
อนามัยเป็นการป้องกันที�ดีที�สุดของเรา ผมอาจแมแ้ต่กล่าวไดว้่า หนา้กากอนามัยปกป้องผมจากโควิด-19 ไดดี้กว่าการรบัวคัซีนโควิด-19" นายเรดฟี
ลดก์ล่าวตอ่คณะอนกุรรมการจดัสรรของวฒุิสภาสหรฐัดา้นแรงงาน, สาธารณสขุ, การศกึษา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งวา่ วคัซีนโควิด-19 ซึ�งมีแนวโนม้
พรอ้มใชใ้นปรมิาณจาํกดัภายในสิ �นปีนี� อาจมีความสามารถในการสรา้งภมูิคุม้กนัโรคเพียง 70% 

 (+/-) ธ.กลางญี2ปุ่ นคงดบ.ตามคาดขณะแสดงทัศนะเช ิงบวกมากข ึ�นต่อเศรษฐกิจ วนันี�ธนาคารกลางญี�ปุ่ น (BOJ) คงนโยบายการเงิน และเสนอ
ทศันะเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากกว่าในเดือนก.ค.เล็กนอ้ย ซึ�งบ่งชี �ว่า ไม่จาํเป็นตอ้งขยายมาตรการกระตุน้ในทนัทีเพื�อตอ่สูก้บัการระบาดของโควิด-19 
แต่ธนาคารกลางญี�ปุ่ นเตือนถึงความเสี�ยงต่างๆต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ และยํ�าความพรอ้มในการเพิ�มการสนับสนุนทางการเงิน "โดยปราศจากความ
ลงัเล" หากวิกฤติโรคระบาดขดัขวางการฟื�นตวัของญี�ปุ่ น BOJ ระบุในแถลงการณ์ที�ประกาศคงนโยบายการเงินเอาไวไ้ม่เปลี�ยนแปลงว่า "เศรษฐกิจ
ญี�ปุ่ นยงัคงอยู่ในสถานะยํ�าแย่ แตเ่ริ�มปรบัขึ �นเนื�องจากกิจกรรมธุรกิจเริ�มขึ �นอีกครั�งอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป" 

 
  ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



deposit- 

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.   5.6%** 4.8% 

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

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนส.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. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนก.ย.   17.0** 3.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัผลิตเดือนส.ค.   71.4%** 70.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.4%** 3.0% 

วนัพธุที� 16 ก.ย. 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนส.ค.   0.2%** 1.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื �นฐานเดือนส.ค.   0.7%** 1.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.6%** 1.2% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธรุกิจเดือนก.ค.   0.1%** -1.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   83** 78 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -4.4M* 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 ้

 
 

 


