
 

 

 

 

   

1,931  1,916  1,902 

 1,973  1,992  2,015 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �น รบัแรงหนุนจาก Dollar Index ร่วงลงมาเคลื(อนไหวในแดนลบตํ(ากว่า 93 จุดอีกครั�ง โดยดอลลารอ์ยู่ภายใตแ้รงกดดนัหลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจอนัซบเซา อาท ิยอดผูข้อสวสัดกิารว่างงานยงัคงอยู่ที(ระดบัสงูที( 860,000 คน ขณะที(ทั�งการเริ(มสรา้งบา้นและดชันีธุรกิจของเฟดฟิลาเดลเฟียร่วงลง  นอกจากนี� นกัลงทนุเขา้ซื �อ
ทองคาํ หลงัการระบาดของโควิด-19ยงัคงสรา้งความไม่แน่นอนใหก้บัเศรษฐกิจทั(วโลก โดยขณะนี� การแพรร่ะบาดของโควิด-19 กาํลงัจะกา้วเขา้สูเ่ดือนที( 9 ทั(วโลกมีผูต้ิดเชื�อสะสมเกิน 30 
ลา้นรายแลว้  ขณะที(สหรฐัยงัคงเป็นประเทศที(พบผูต้ดิเชื �อมากที(สดุในโลกที(ระดบัมากกว่า 6.8 ลา้นราย โดยมีผูต้ดิเชื �อรายใหม่เพิ(มขึ �นวนัละ 4 - 5 หมื(นราย/วนั ซึ(งถือว่าน่าวิตก แมท้ั(วโลก
จะเร่งพฒันาวคัซีนอยู่ในขณะนี� แต่ยงัคงเฝา้ติดตามพฒันาการต่อไป ขณะที(ไฟเซอร ์อิงค ์บริษัทเภสชัภณัฑย์กัษ์ใหญ่ของสหรฐัเปิดเผยว่า ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทางคลินิกระยะที( 3 ของ
วคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 เผชิญผลขา้งเคียงจากวคัซีนในระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง โดยผลขา้งเคียงดงักล่าวไดแ้ก่ อาการเหนื(อยลา้ ปวดศีรษะ หนาวสั(น และปวดเมื(อยกลา้มเนื�อ โดย
ผูเ้ขา้รว่มทดลองบางคนมีอาการไข ้ซึ(งบางรายมีไขส้งู กระทบความเชื(อมั(นเกี(ยวกบัวคัซีน ทั�งนี� ไฟเซอรพ์บปัญหาดงักล่าว หลงัจากที(การทดลองของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้ไดถู้กสั(งระงบั
ทั(วโลกเมื(อวนัที( 6 ก.ย.ที(ผ่านมา ก่อนที(แอสตรา้เซนเนกา้ไดก้ลบัมาเดนิหนา้การทดลองวคัซีนโควิดอีกครั�งในสหราชอาณาจกัรและบราซิลเมื(อวนัจนัทรที์( 14 ก.ย. หลงัไดร้บัอนญุาตจาก
หน่วยงานกาํกบัดแูลของสหราชอาณาจกัร อย่างไรก็ดี การทดลองในสหรฐัยงัคงถกูระงบัเนื(องจากตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนมุตัจิากสาํนกังานอาหารและยาของสหรฐั (FDA) เสียก่อน 
ความไม่แน่นอนเกี(ยวกับการพฒันาวคัซีนที(แนวโนม้เศรษฐกิจ ส่งผลใหน้กัลงทุนยงัเลือกถือครองทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที( 1,960-
1,973 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ (1,973 ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์�) หากไม่สามารถผ่านได ้ซึ(งนกัลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื(องจากครั�งที(ผ่านมาเมื(อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �น
ยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาหลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที( 1,936-1,931 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคาอาจมีโอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัถัดไป  
แนะนาํกลยุทธ์ ซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั โดยแบ่งทองคาํออกขาย หากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที( 1,960-1,973 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการขายหากยืน 1,973 
ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด)้ และเขา้ซื �อคืน หากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,936-1,931 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                      ซ ื �อ ข ายท ําก ําไร ร ะยะสั�น จากก าร แ ก ว่งตัว มีลุ้น ท ี'

ราคาอาจทดสอบแนวต้านโซนท ี' 1,960-1,973 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่

หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นออกมา เมื'อราคา

ทองคาํอ ่อนตัวลงจะมีแนวร ับบร ิเวณ 1,936-1,931 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

18 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

18/09/2563  12.07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,943.90 1,952.56 8.66  0.45% 

Spot Silver ($) 27.02 27.06 0.04  0.13% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.14 -0.02  -0.07% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,800 100  0.35% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.30 43.56 0.26  0.60% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.95 41.23 0.28  0.68% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1842 1.1849 0.0007  0.06% 

ที'มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ท ั'วโลกตดิโควดิสะสมเกิน 30 ล้านราย เสียช ีวติแล้ว 9.4 แสนราย วนันี� (18 กนัยายน) การแพรร่ะบาดของโควิด-19 กาํลงัจะกา้วเขา้สู่เดือนที( 
9 ทั(วโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสมเกิน 30 ลา้นรายแลว้ (30,059,896 ราย) รกัษาหายกว่า 21.5 ลา้นราย (22,021,920 ราย) หรือคิดเป็นกว่า 2 ใน 3 ของผูต้ิด
เชื �อทั�งหมด เสียชีวติแลว้ 944,358 ราย อตัราการเสียชีวติอยู่ที(ราว 3.1% โดยพบผูต้ดิเชื �อเพิ(มเกินวนัละ 1 แสนรายติดตอ่กนันานถงึ 114 วนั ตั�งแตว่นัที( 
27 พฤษภาคมที(ผ่านมา โดยทางการอินเดียรายงานพบผูต้ิดเชื �อโควิด-19 เพิ(มเกือบวนัละ 1 แสนราย (97,894 ราย) ส่งผลใหอ้ินเดียเป็นประเทศที(พบ
ผูป่้วยรายใหม่สูงที(สุดในช่วงเวลานี� โดยติดเชื �อเพิ(ม 1 ลา้นคนภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 สปัดาห ์รฐัมหาราษฏระเป็นรฐัที(มีผูต้ิดเชื �อสะสมมากที(สุดใน
อินเดีย (ราว 1 ลา้นคน) ตามมาดว้ยรฐัอานธรประเทศ (ราว 5.9 แสนราย) และรฐัทมิฬนาด ู(ราว 5.2 แสนราย) สหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นประเทศที(พบผู้
ติดเชื �อสะสมมากที(สุดในโลก (6,672,222 ราย) ขณะที(อินเดียรั�งอนัดบั 2 (5,118,253 ราย) ตามมาดว้ยบราซิล (4,455,386 ราย) รสัเซีย (1,081,152 
ราย) และเปรู (744,400 ราย) พบผูต้ิดเชื �อแลว้อย่างนอ้ย 181 จาก 193 ประเทศทั(วโลก มีเพียงเซนตว์ินเซนตแ์ละเกรนาดีนส ์มาเก๊า เกรนาดา เซนต์
คดิสแ์ละเนวสิ และนครรฐัวาตกินัเทา่นั�นที(ผูป่้วยโควดิ-19 ทั�งหมดหายดีแลว้และยงัไม่พบผูป่้วยรายใหม่เพิ(มเตมิ 

 (+) ไฟเซอร ์ช ี�วัคซนีต้านโควดิก่อผลข้างเคียง เหนื'อยล้า-ปวดหัว-เป็นไข้ ไฟเซอร ์อิงค ์บริษัทเภสชัภณัฑย์กัษใ์หญ่ของสหรฐัเปิดเผยวา่ ผูเ้ขา้รว่ม
การทดลองทางคลินิกระยะที( 3 ของวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 เผชิญผลขา้งเคียงจากวคัซีนในระดบัเล็กนอ้ยถงึปานกลาง โดยผลขา้งเคียงดงักล่าวไดแ้ก่ 
อาการเหนื(อยลา้ ปวดศีรษะ หนาวสั(น และปวดเมื(อยกลา้มเนื�อ โดยผูเ้ขา้ร่วมทดลองบางคนมีอาการไข ้ซึ(งบางรายมีไขสู้ง ทั�งนี � มีอาสาสมคัรมากกว่า 
29,000 คนเขา้ร่วมการทดลองของไฟเซอรซ์ึ(งจะตอ้งใชอ้าสาสมคัรรวมทั�งสิ �น 44,000 คน เพื(อทดสอบ วคัซีน BNT162b2 สาํหรบัป้องกนัโรคโควิด-19 
ที(พัฒนาร่วมกับ BioNTech ซึ(งเป็นพันธมิตรสัญชาติเยอรมนั โดยคณะผูบ้ริหารไฟเซอรเ์ปิดเผยในการประชุมกับบรรดาผูล้งทนุว่า ผูเ้ขา้ร่วมทดลอง
มากกว่า 12,000 คนไดร้บัวคัซีนโดสที( 2 เรียบรอ้ยแลว้ ขณะเดียวกนั ไฟเซอรค์าดการณว์า่ ทางบรษัิทจะเปิดเผยแถลงการณส์รุปเกี(ยวกบัประสิทธิภาพ
ของวคัซีนตวันี�ภายในสิ �นเดือนต.ค. โดยจะขึ �นอยู่กบัอตัราการตดิเชื �อในปัจจบุนั สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า ไฟเซอรพ์บปัญหาล่าสดุดงักล่าว หลงัจาก
ที(การทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตรา้เซนเนก้าได้ถูกสั( งระงับทั(วโลกเมื(อวันที(  6 ก.ย.ที(ผ่านมา เนื(องจากมีรายงานว่า พบ
ผลขา้งเคียงรา้ยแรงในอาสาสมคัรรายหนึ(งในสหราชอาณาจกัร สถานีโทรทศันฟ์อกซ ์บิสสิเนสเปิดเผยว่า แอสตรา้เซนเนกา้ไดก้ลบัมาเดินหนา้การ
ทดลองวคัซีนโควิดอีกครั�งในสหราชอาณาจักรและบราซิลเมื(อวนัจันทรที์( 14 ก.ย. หลงัไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานกาํกับดูแลของสหราชอาณาจกัร 
อย่างไรก็ดี การทดลองในสหรฐัยงัคงถกูระงบั 

 (+) อ ิสราเอลขยายโครงการเยียวยานายจ้าง ก่อนล็อกดาวน ์ประเทศรอบสองวันนี�  สาํนกันายกรฐัมนตรีและกระทรวงการคลงัของอิสราเอล 
ประกาศขยายโครงการเครือข่ายความปลอดภยัทางเศรษฐกิจแห่งชาติ ( National Economic Safety Net Program) เพื(อลดผลกระทบจากวิกฤตโค
วิด-19 ก่อนที(อิสราเอลจะดาํเนินมาตรการล็อกดาวนป์ระเทศรอบที( 2 ในวนันี� นายเบนจามิน เนทนัยาฮู นายกรฐัมนตรีอิสราเอล และนายอิสราเอล 
แคทซ ์รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัอิสราเอล เป็นผูต้ดัสินใจขยายโครงการดงักล่าว โดยมีเป้าหมายที(จะช่วยเหลือธุรกิจที(ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็
อกดาวนร์อบที( 2 ซึ(งจะดาํเนิการเป็นเวลา 3 สปัดาห ์

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวกเล็กน้อย นักลงทุนวิตกถ้อยแถลงประธานเฟด, ศก.สหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกเล็กนอ้ยในเชา้วนันี� โดยไดร้บั
ปัจจัยลบจากขอ้มูลเศรษฐกิจที(ซบเซาของสหรฐั รวมถึงถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที(แสดงความกังวล
เกี(ยวกบัทิศทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรฐั นายพาวเวลไดแ้สดงความกงัวลว่า ทิศทางเศรษฐกิจในวนัขา้งหนา้ยงัคงมีความไม่แน่นอนสูง 
ขณะที(อตัราวา่งงานก็ยงัคงอยู่ในระดบัที(สงูมาก เมื(อพิจารณาจากอตัราการมีส่วนรว่มในกาํลงัแรงงาน (labor force participation) ที(ปรบัตวัลดลง 

 (+/-) "ทร ัมป์ " เตร ียมกล่าวสุนทรพจน ์ประชุม UN จากท ําเนียบขาวอังคารหน้า นายมารก์ มีโดวส ์หวัหนา้คณะทาํงานประจาํทาํเนียบขาว
เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์จะไม่เดินทางไปยงันิวยอรก์เพื(อร่วมกล่าวสุนทรพจนใ์นที(ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ในวนั
องัคารที(จะถึงนี� แต่จะแถลงสุนทรพจนจ์ากทาํเนียบขาวแทน เนื(องจากเขาติดภารกิจหาเสียงเลือกตั�งที(รฐัวิสคอนซิน ทั�งนี � ตามธรรมเนียมปฏิบตัินั�น 
ผูน้าํสหรฐัจะตอ้งขึ �นกล่าวสุนทรพจนเ์ป็นลาํดบัที(สองต่อจากบราซิลในที(ประชุมสมชัชาใหญ่ของ UNโดยในปีนี�จะจดัขึ �นในวนัอังคารที( 22 ก.ย.นี� ใน
เดือนพ.ค.ที(ผ่านมา นายอันโตนิโอ กูเตอรเ์รส เลขาธิการ UN ไดแ้นะนาํใหผู้้นาํชาติต่างๆ ส่งวิดีโอการแถลงสุนทรพจนเ์พื(อนาํไปเปิดในที(ประชุม
ประจาํปี โดยไม่ตอ้งเดนิทางไปเขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง อนัเนื(องมาจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

  ที'มา: 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 ์   860K** 884K 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.   1.47M** 1.50M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ(มสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.42M** 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 ้

 
 

 

 

 

 


