
  

                           โดยคาดการณ์ว่าระยะสั �นราคามีการเคลื�อนไหวแกว่ง
ตัวในกรอบ แม้ว่าจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาหากการย่อตัวลง
ของราคาทองคํายังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,936 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจ
เหน็แรงซื �อเก็งกําไรกลับเข้ามา และทําให้ราคาทองคํามีโอกาสดีดกลับ
ขึ �นไปทดสอบแนวต้าน 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

17 กันยายน 2563 

สรุป การประชุมนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) แม้ว่ามีการคาดการณ์ ว่า BoE จะคงอตัราดอกเบี 'ยนโยบายที) 0.1% และจะคงขนาดโครงการซื 'อ
พนัธบตัรรัฐบาลที) 7.45 แสนล้านปอนด์ (9.78 แสนล้านดอลลาร์) แตน่กัลงทนุจบัตาทา่ทีคณะกรรมการผู้ กําหนดนโยบายการเงินของ BoE คาดอาจส่งสญัญาณ
เปิดทางออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ)มเตมิ เพื)อชดเชยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ ผลกระทบจากการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้า
กบัสหภาพยโุรป (EU) ทั 'งนี ' บริษัท JPMorgan คาดหากเกิดเบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลงอาจฉุดจีดีพีองักฤษอย่างน้อย 3% และอาจทําให้ BoE เพิ)มการซื 'อสินทรัพย์
และลดอัตราดอกเบี 'ยสู่ระดบัตํ)ากว่า 0% ซึ)งประเด็นดงักล่าว อาจส่งผลลบต่อสกุลเงินปอนด์ ,สกุลเงินยูโร และ ราคาทองคํา ประเด็นดงักล่าว ยากต่อการ
คาดการณ์ล่วงหน้า ดงันั 'นนกัลงทนุควรเพิ)มความระมดัระวงัในการลงทนุ  สําหรับการเข้าซื 'อควรรอราคาทองคําอ่อนตวัลงจึงค่อยเข้าซื 'อ โดยประเมินแนวรับที) 
1,936 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากยืนได้อาจเกิดการขยบัขึ 'นของราคาในลกัษณะดีดตวัขึ 'นระยะสั 'น ประเมินแนวต้านที) 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคา
หลดุแนวรับแรกแนะนําชะลอการเข้าซื 'อไปที)แนวรับถดัไปโซน 1,919-1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และควรตดัขาดทนุหากหลดุ 1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

 ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

17/09/2563 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,958.80 1,944.19 -14.61  -0.75% 

Spot Silver ($) 27.16 26.86 -0.29  -1.08% 

เงนิบาท (฿/$) 31.07 31.14 0.08  0.24% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,950 28,700 -250  -0.86% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.22 41.81 -0.41  -0.97% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.15 39.76 -0.39  -0.97% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1813 1.1809 -0.0005  -0.04% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,936  1,919  1,902 

  1,973  1,992  2,015 

 

  



 

 

• (+) รายงานชี �ธุรกิจสหรัฐที�ปิดตัวช่วงโควิดต้องปิดกิจการถาวรถึง 60% ร้านอาหารกระทบหนัก  รายงานจาก Yelp ซึ)งเป็นเว็บไซต์รีวิวธุรกิจของ

สหรัฐ เปิดเผยวา่ ธุรกิจสหรัฐที)ปิดให้บริการเพราะโควดิ-19 นบัตั 'งแตเ่ดือนมี.ค.นั 'นต้องปิดกิจการถาวรราว 60%  รายงาน Economic Average Report ของ 

Yelp ระบวุา่ "ในขณะที)จํานวนผู้ ป่วยโรคโควดิ-19 เพิ)มขึ 'น และหลายๆ รัฐก็มีการปรับเปลี)ยนมาตรการควบคมุ เราเห็นธุรกิจต้องปิดตวัลงมากขึ 'นทั)วประเทศ

ทั 'งปิดถาวรและชั)วคราว โดยธุรกิจที)ปิดตวัลงเป็นการปิดถาวรถึง 60%"  ณ วนัที) 31 ส.ค. ธุรกิจสหรัฐที)มีข้อมลูบน Yelp ได้ปิดตวัลงถึง 163,735 แห่งเพราะ

โควดิ-19 เพิ)มขึ 'น 23% นบัตั 'งแตว่นัที) 10 ก.ค. โดยปิดถาวร 97,966 แหง่  อตุสาหกรรมร้านอาหารยงัคงเป็นอตุสาหกรรมที)เดือดร้อนเป็นอนัดบัต้นๆ เพราะโค

วิด-19 โดยมีร้านอาหารปิดไปแล้ว 32,109 แห่ง ในจํานวนนี 'ปิดถาวร 61%  นอกจากนี ' รายงานดงักล่าวยงัระบุว่า รัฐฮาวาย แคลิฟอร์เนีย และเนวาดา มี

จํานวนธุรกิจปิดให้บริการและปิดกิจการถาวรมากที)สดุในสหรัฐ ซึ)งทั 'ง 3 รัฐยงัมีอตัราวา่งงานสงูสดุด้วย 

• (+) รายงานเผยการลงทุนระหว่างสหรัฐ-จีนดิ� งหนักสุดในรอบ 9 ปีหลังความสัมพันธ์ยํ� าแย  โครงการลงทุนสหรัฐ-จีน (U.S.-

China Investment Project) เปิดเผยว่า การลงทนุระหว่างสหรัฐกบัจีนร่วงแตะระดบัตํ)าสุดในรอบเกือบ 9 ปี ในช่วงครึ)งแรกของปี 2563 หลงัความสมัพนัธ์

ระหว่างทั 'งสองประเทศยํ)าแย่หนกัสุดในรอบ 10 ปี  โครงการลงทนุสหรัฐ-จีนซึ)งนําโดย Rhodium Group และคณะกรรมการด้านความสมัพนัธ์สหรัฐ-จีน

แหง่ชาต ิ(NCUSCR) เปิดเผยวา่ การลงทนุโดยตรงและผ่านบริษัทร่วมทนุระหวา่งสหรัฐกบัจีนมีมลูคา่รวม 1.09 หมื)นล้านดอลลาร์ในครึ)งแรกของปี 2563 ซึ)ง

เป็นระดบัตํ)าสุดนบัแต่ครึ)งหลงัของปี 2554 และจํานวนรวมอาจตํ)ากว่านี 'ถ้าไม่ใช่เพราะการซื 'อกิจการครั 'งใหญ่ในสหรัฐที)ต่อเนื)องมาจากปีก่อนหน้า  การ

ลงทนุโดยตรงของจีนในสหรัฐเพิ)มขึ 'นแตะ 4.7 พนัล้านดอลลาร์ในครึ)งแรกของปี จากระดบั 3.4 พนัล้านดอลลาร์เมื)อปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนนุจากการที)

เทนเซ็นต์ (Tencent) บริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ของจีน ซื 'อหุ้นบางส่วนในยูนิเวอร์แซล มิวสิค กรุ๊ป (Universal Music Group) มลูค่า 3.4 พนัล้านดอลลาร์ 

ขณะที)การทําธุรกรรมโดยรวมยังคงอยู่ในระดับตํ)าเนื)องจากสหรัฐใช้การควบคุมการลงทุนของจีนที)เข้มงวดขึ 'น โดยเฉพาะอย่างยิ)งในด้านเทคโนโลยี  

ขณะเดียวกัน การลงทุนโดยตรงของสหรัฐในจีนร่วงลง 31% แตะที) 4.1 พนัล้านดอลลาร์ และคาดว่ายังไม่มีแนวโน้มจะฟื'นตวัได้ในเวลาอนัใกล้  ทั 'งนี ' 

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยํ)าแย่ลงเรื)อยมา ขณะที)ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงโจมตีจีนอย่างหนักตั 'งแต่เรื)องการค้าไปจนถึงประเด็นสิทธิ

มนษุยชน 

• (+) สหรัฐส่งจนท.เยือนไต้หวันสุดสัปดาห์นี � เมินความสัมพันธ์จีนร้าวลึก  กระทรวงตา่งประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า นายคีธ ครัช รัฐมนตรีช่วยฝ่ายกิจการ

เศรษฐกิจ จะเดนิทางเยือนไต้หวนัเพื)อร่วมพิธีรําลกึถงึอดีตประธานาธิบดีลี เตง็-ฮยุ ของไต้หวนัในวนัเสาร์นี ' ซึ)งการเดินทางดงักล่าวมีแนวโน้มที)จะสร้างความ

ไม่พอใจให้กบัจีน ขณะที)ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐ-จีนตกตํ)าที)สดุในรอบหลายทศวรรษ 

• (-) ดอลลาร์ปรับขึ �นหลังทัศนะเฟดหนุนบอนด์ยีลด์สหรัฐ  ดอลลาร์แข็งแกร่ง เมื)อเทียบกบัเงินสกุลหลกัในวนันี ' หลงัจากที)ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

ประเมินการฟื'นตวัของเศรษฐกิจเชิงบวก และขณะที)การเพิ)มความอดกลั 'นของเฟดต่อเงินเฟ้อที)สูงขึ 'นดนัผลตอบแทนพันธบตัรให้สูงขึ 'น  ในการประชุม

กําหนดนโยบาย เฟดยืนยนัที)จะคงอตัราดอกเบี 'ยใกล้ 0% จนกว่าตลาดแรงงานจะมี "การจ้างงานสูงสุด" และเงินเฟ้อมีแนวโน้ม "สูงกว่า" เป้าหมายเงินเฟ้อ 

2%  นอกจากนี ' เฟดยงัคาดวา่ การขยายตวัของเศรษฐกิจจะดีขึ 'น เมื)อเทียบกบัการปรับลงจากโควิด-19 ที)เฟดคาดไว้ในเดือนมิ.ย.  ดชันีดอลลาร์ปรับขึ 'นราว 

0.32% เมื)อเทียบกบัเงินสกุลหลกั 6 สกุล มาที) 93.493 และอยู่ที) 1.1763 เมื)อเทียบกบัยูโรซึ)งแตะระดบัตํ)าสุดรอบ 1 เดือนในช่วงสั 'นๆ  ในช่วงแรกดอลลาร์

ร่วงหลงัการประกาศของเฟด และข้อมลูยอดค้าปลีกสหรัฐที)อ่อนแอกว่าคาด แต่กลับสู่แดนบวกหลังคํากล่าวของนายเจอโรม พาวเวลล์เกี)ยวกบัแนวโน้ม

เศรษฐกิจ  แรงซื 'อดอลลาร์ในวงกว้างมีขึ 'นหลงัจากที)ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ 'นเหนือ 0.7% เมื)อคืนนี ' ซึ)งเป็นปฏิกริยาที)คล้ายกบัปฏิกริยา

ตอ่การประชมุสมัมนาแจ็คสนัโฮลของเฟดในเดือนที)ผ่านมา  นกัวิเคราะห์กล่าวว่า มีความเสี)ยงที)กิจกรรมเศรษฐกิจจะชะลอลง ถ้าไม่มีแผนกระตุ้นการคลงั

มากขึ 'น    "นอกจากการเลือกตั 'งประธานาธิบดีแล้ว ผมคิดว่า จุดสนใจจะอยู่ที)การสนบัสนนุด้านการคลงัของสหรัฐ ซึ)งนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดก

ล่าววา่ เป็นสิ)งจําเป็น สภาคองเกรสยงัคงประสบความยากลําบากเกี)ยวกบัการเจรจาแผนกระตุ้น และตลาดจบัตาวา่ จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ 

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.   17.0** 3.7 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนส.ค.   71.4%** 70.6% 

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

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 'นฐานเดือนส.ค.   0.7%** 1.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.   0.6%** 1.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจเดือนก.ค.   0.1%** -1.1% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที)อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB   83** 78 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสต็อกนํ 'ามนัรายสปัดาห์   -4.4M* 2.0M 

วนัพฤหสับดีที) 17 ก.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบี 'ยนโยบายเฟด (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 มติอตัราดอกเบี 'ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10%** -0.10% 

 ทั 'งวนั ทั 'งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 18.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี 'ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(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 'นําเศรษฐกิจเดือนส.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 

 
 

 


