
  

                           ราคาทองคําพยายามทรงตัวและกลับขึ �นไปทดสอบแนว
ต้าน 1,960-1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ( งหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน
ดังกล่าวได้ ประเมินว่าราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,936-1,931 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคาํหลุดแนวรับแรก ราคามีโอกาสอ่อนตัว
ลงทดสอบแนวรับถัดไป 1,916-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

18 กันยายน 2563 

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ ตึงเครียดมากขึ �น เมื�อ นายคีธ ครัช รัฐมนตรีช่วยฝ่ายกิจการเศรษฐกิจ เดินทางเยือนไต้หวนัเพื�อร่วมพิธีรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีลี เต็ง-ฮุย ของไต้หวนั โดยจีนตอบโต้ผ่านเปิดฉากซ้อมรบทางทหารครั �งใหม่ในช่องแคบไต้หวนัในวนันี � ทั �งนี � จีนยืนยนัว่าไต้หวนัเป็นส่วนหนึ�งของ
จีนมาโดยตลอด และจีนได้ยกระดบักิจกรรมทางทหารช่องแคบไต้หวนั หลงัประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวินแห่งไต้หวนั ได้รับการสนบัสนนุทางการทหารและการทตู
จากสหรัฐมากขึ �น ความเสี�ยงดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ในระยะสั �นหากราคาทองคําดีดตวัขึ �นแต่ไม่สามารถยืน
เหนือแนวต้าน 1,960-1,973 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ นกัลงทนุที�มีทองคําในมืออาจขายออกมาเพื�อทํากําไร หรือ เปิดสถานะขายหากราคาไม่สามารถผ่านไปได้ และ
เมื�อเหน็การย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ แนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื �อคืน หรือ ปิดสถานะขายทํากําไรหากราคาไม่หลดุบริเวณแนวรับ 1,936-1,931 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ตาหากราคาหลดุถือสถานะขายตอ่ 

 

 
ตารางที( 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

18/09/2563 15:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,943.90 1,953.78 9.88  0.51% 

Spot Silver ($) 27.02 27.11 0.09  0.33% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.06 -0.10  -0.31% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.30 43.76 0.46  1.06% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.95 41.23 0.28  0.68% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1842 1.1849 0.0007  0.06% 

ที(มา : Bisnews 

ที(มา : Bisnews 
 

 1,931  1,916  1,902 

  1,973  1,992  2,015 

 

  



 

 

• (+) จีนเปิดฉากซ้อมรบใกล้ช่องแคบไต้หวัน ขณะทูตสหรัฐเยือนไต้หวัน  จีนเปิดฉากซ้อมรบทางทหารครั �งใหม่ในช่องแคบไต้หวนั ในขณะที�
นกัการทตูระดบัสงูของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั  พนัเอกเหริน กั@วเฉียง เปิดเผยว่า กองทพัภาคตะวนัออกของกองทพัปลดปล่อยประชาชน เริ�มทําการ
ฝึกซ้อมจําลองสถานการณ์บริเวณช่องแคบไต้หวนัในวนันี � โดยระบวุ่าเป็นการกระทําโดยชอบของกองทพัจีนเพื�อส่งเสริมความมั�นคง อํานาจอธิปไตย 
และสิทธิในอาณาเขตของจีน พร้อมกับกล่าวยด้วยว่า ความพยายามของไต้หวันที�จะประกาศเอกราชโดยร่วมมือกบัประเทศอื�นนั �น "เป็นเพียงฝัน
กลางวนั" เท่านั �น  ทั �งนี � จีนได้ยกระดบักิจกรรมทางทหารในน่านนํ �า หลงัประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวินแห่งไต้หวนั ได้รับการสนบัสนนุทางการทหารและ
การทตูจากสหรัฐและพนัธมิตรมากขึ �น  การประกาศซ้อมรบดงักล่าวมีขึ �นหลงันายคีธ ครัช รัฐมนตรีช่วยฝ่ายกิจการเศรษฐกิจ เดินทางเยือนไต้หวนัเพื�อ
ร่วมพิธีรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีลี เต็ง-ฮุย ของไต้หวันในวันเสาร์นี �  ที�ผ่านมา จีนยืนยนัว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ�งของจีนมาโดยตลอด แม้จะมีการ
ปกครองแยกจากกนัมากว่า 70 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม จีนปฏิเสธที�จะใช้กําลงัเพื�อเข้ายดึไต้หวนักลบัมา 

• (+) ดอลลาร์มีแนวโน้มร่วงรายสัปดาห์ขณะความเชื(อมั(นเศรษฐกิจลดลง  ดอลลาร์ปรับตวัช่วงแคบในวนันี � แต่มีแนวโน้มร่วงลงรายสปัดาห์ เมื�อ
เทียบกบัเงินสกุลหลัก หลังจากที�ข้อมลูที�ซบเซาสร้างความไม่ชัดเจนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ขณะที�คํากล่าวเชิงบวกจากรมว.คลังนิวซีแลนด์หนุน
ดอลลาร์นิวซแีลนด์  ดอลลาร์ลดแรงบวกที�มีขึ �นหลงัจากที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับเพิ�มคาดการณ์จีดีพีปี 2020 ในสปัดาห์นี �มาอยู่ในแดนลบเมื�อ
วานนี � โดยล่าสดุดอลลาร์อยู่ที� 92.923 เมื�อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงิน และมีแนวโน้มอ่อนลงรายสปัดาห์ 0.3%  ข้อมลูของสหรัฐแสดงว่า ยอดผู้ขอ
สวสัดิการว่างงานยงัคงอยู่ที�ระดบัสงูที� 860,000 คน ขณะที�ทั �งการเริ�มสร้างบ้านและดชันีธุรกิจของเฟดฟิลาเดลเฟียร่วงลง โดยในสปัดาห์นี �เฟดระบวุ่า 
เฟดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวน้อยกว่าที�คาดไว้ก่อนหน้านี �ในปี 2020 และสญัญาที�จะคงอตัราดอกเบี �ยไว้ที�ระดบัตํ�าเป็นพิเศษเป็นเวลานาน  
ดอลลาร์แทบไม่เปลี�ยนแปลงที� 104.81 เยน หลงัจากที�แตะระดบัสงูสดุรอบ 7 สปัดาห์ที� 104.52 เยนเมื�อวานนี � และสําหรับสปัดาห์นี �ดอลลาร์ร่วงลง
กว่า 1.2% เมื�อเทียบกบัเยน โดยมีแนวโน้มร่วงลงครั �งใหญ่ที�สดุนบัตั �งแต่กลางเดือนมิ.ย.  เมื�อเทียบกบัยโูร เยนอยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 1 เดือนครึ�งที� 
123.29 เยนของเมื�อคืนนี � โดยปรับตวัมาที� 124.18 เยน  "การร่วงลงของดอลลาร์/เยนเมื�อคืนนี �อาจจะมากเกินไป แม้ว่านั�นเป็นการร่วงลงนบัตั �งแต่วนั
จนัทร์" นกัวิเคราะห์กล่าว  เขากล่าวว่า การร่วงลงของหุ้นล่วงหน้าสหรัฐส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนลงเช่นกนั  

• (+) ยอดค้าปลีกอังกฤษฟื�นตัวแข็งแกร่งในเดือนส.ค.  วนันี �ตวัเลขอย่างเป็นทางการแสดงว่า ยอดค้าปลีกองักฤษขยายการปรับขึ �นในเดือนที�ผ่าน
มา ในขณะที�ภาคดงักล่าวฟื�นตวัเร็วกว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่อย่างมาก  สํานกังานสถิติแห่งชาติองักฤษระบวุ่า ปริมาณค้าปลีกปรับขึ �น 0.8% ในเดือน
ส.ค. ซึ�งสูงกว่าคาดการณ์เฉลี�ยที� 0.7% ในผลสํารวจภาคเอกชนเล็กน้อย และเมื�อเทียบกับปีก่อนหน้า ปริมาณค้าปลีกปรับขึ �น 2.8% เทียบกับ
คาดการณ์ถงึการเติบโตรายปี 3.0%  ยอดค้าปลีกองักฤษแซงหน้าระดบัก่อนโควิด-19 แล้วในเดือนก.ค. และขณะนี �สงูกว่าระดบัก่อนวิกฤติ 4.0% 

• (+) "ทรัมป์"วางแผนออกคาํสั(งบริหารลงโทษการค้าอาวุธกับอิหร่าน  เมื�อวานนี �แหล่งข่าวระบวุ่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐวางแผน
ออกคําสั�งบริหารที�จะทําให้เขาสามารถออกมาตรการควํ�าบาตรต่อบคุคลใดก็ตามที�ละเมิดคําสั�งห้ามค้าอาวธุแก่อิหร่าน  แหล่งข่าวที�ไม่ประสงค์ออก
นามระบวุ่า คาดว่าคําสั�งบริหารดงักล่าวจะออกในช่วงไม่กี�วนัข้างหน้าและจะทําให้ปธน.ทรัมป์สามารถลงโทษผู้ละเมิดการควํ�าบาตรขั �นรองด้วยการ
ตดัการเข้าถงึตลาดสหรัฐ  ทั �งทําเนียบขาวและทตูอิหร่านประจําองค์การสหประชาชาติ (UN) ยงัไม่แสดงความเห็นต่อเรื�องดงักล่าว 

• (+) ผลศึกษาพบภมิูต้านทานโควิด-19 ลดลงใน 2 เดือน  สารภมิูต้านทานที�ผู้ ป่วยโควิด-19 ผลิตโดยธรรมชาติ ดเูหมือนจะลดลงเมื�อเวลาผ่านไป 
โดย 58% ของอาสาสมคัรในการทดลองขนาดเล็กครั �งหนึ�งไม่มีสญัญาณสารภมิูต้านทานในช่วง 2 เดือนหลงัผลตรวจเป็นบวกในเบื �องต้น  การศึกษาที�
เผยแพร่ในวารสาร Journal of the American Medical Association ตั �งคําถามว่า เมื�อไรที�ผู้ ที�เคยติดเชื �อโควิด-19 ควรบริจาคเลือดสําหรับการรักษา
ด้วยพลาสมา และแสดงความไม่แน่ใจว่า พลาสมาดงักล่าวป้องกนัการติดเชื �อซํ �าได้ยาวนานหรือไม่ รายงานดงักล่าวติดตามอาสาสมคัร 250 คนจาก
ศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัแวนเดอร์บลิท์ ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซ ี มีการตรวจพบสารภมิูต้านทานในผู้ ร่วมการทดลอง 19 คนหลงัการทดสอบ
ครั �งแรกในต้นเดือนเม.ย. แต่มีเพียง 8 คนที�ยงัมีสารภมิูต้านทานหลงัจากนั �น 2 เดือน 
 

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 มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10%** 0.10% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   15.0** 17.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์   860K** 884K 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนส.ค.   1.47M** 1.50M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนส.ค.   1.42M** 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 

 
 

 


