
 

 

 

 

   

1,882  1,862  1,837 

 1,928  1,955  1,973 

1,936  1,919  1,902 

 1,963  1,981  2,006 

1,919  1,898  1,881 

 1,952  1,971  1,988 

1,919  1,898  1,881 

 1,597  1,632  1,671 

1,451  1,433  1,416 

 1,582  1,593  1,602 

1,573  1,565  1,556 

 1,519  1,525  1,536 

 

สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีร้ีบาวดข์ึน้จาก Low วานนีท่ี้ท าไวบ้ริเวณ 1,881 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่ราคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้ไดไ้ม่ไกลนกั เน่ืองจากมีแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั
เขา้มาอย่างหนาแน่น สวนทางสินทรพัยอ์ื่นๆท่ีรว่งลงอย่างหนัก โดยเฉพาะตลาดหุน้ทั่วโลกท่ีเผชิญแรงเทขาย ท่ามกลางข่าวลบหลายประเด็น อาทิ 1) องักฤษมีแนวโนม้ท่ีจะประกาศล็อก
ดาวน์รอบ 2 หลงัจ านวนผูติ้ดเชือ้ไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในอังกฤษเพิ่มขึน้ 2 เท่าในทุก 7 วัน จึงแนะน าติดตาม นายบอริส จอหน์สัน นายกฯอังกฤษ เตรียมแถลงต่อสภาวันนีเ้กี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว 2) ความไม่แน่นอนการออกมาตรการเยียวยารอบใหม่ของสหรฐั เน่ืองจากสภาคองเกรสและท าเนียบขาวยังคงมีความขัดแยง้กันในหลายประเด็น ขณะเดีย วกันการ
เสียชีวิตของนางรูธ เบเดอร ์กินสเ์บิรก์ ผูพ้ิพากษาศาลสงูสุดสหรฐั ก็อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการอนมุติัมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครัง้นีด้ว้ย  3) หุน้กลุ่มธนาคารรว่งลง จากประเด็น
ข่าวการโอนเงินผิดกฎหมาย หลงัสมาคมผูส้ื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ ( ICIJ) ระบุว่า ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งทั่วโลกไดป้ล่อยใหม้ีการโยกยา้ยเงินผิดกฎหมายจ านวนมากเป็น
เวลานานเกือบ 20 ปี แมจ้ะมีสญัญาณเตือนเกี่ยวกบัแหล่งที่มาของเงินดงักล่าวก็ตาม โดยมีชื่อของธนาคารเอชเอสบีซี, เจพีมอรแ์กน เชส, ดอยซแ์บงก,์ สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ และแบงก ์
ออฟ นิวยอรก์ เมลลอน ถกูระบอุยู่ในเอกสารดงักล่าวนีอ้ยู่บ่อยครัง้ 4) ความตึงเครียดระหว่างสหรฐั-จีนเพิ่ม หลงั “โกลบอล ไทมส์” ซึ่งเป็นสื่อของพรรคคอมมิวสตจ์ีนรายงานว่า แจงรฐับาล
จีนไม่มีแนวโนม้อนมุัติขอ้ตกลงขาย TikTok จึงแนะน าติดตามประเด็นต่างๆเหล่านีต่้อไป หากส่อแวววุ่นวายและตึงเครียดมากขึน้ อาจกระตุน้แรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยัต่อ
ได ้ซึ่งจะกดดนัราคาทองค า แต่หากสถานการณเ์ริ่มคลี่คลายลง นกัลงทนุอาจกลบัมาขายดอลลารแ์ละโยกเงินกลบัเขา้มาลงทุนในตลาดสินทรพัยต่์างๆทัง้ตลาดหุน้รวมถึงทองค าได ้ ดา้น
ปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ความแข็งแกร่งของราคาทองค ายังนอ้ย แม้ว่าราคามีการดีดตวัขึน้ แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,920-1,928 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ท าให้มี
แนวโนม้อ่อนตวัลงสู่บริเวณโซน 1,887-1,882 ดอลลารต่์อออนซ ์อย่างไรก็ตามในโซน 1,928 ดอลลารต่์อออนซข์ึน้ไป ตอ้งระวงัแรงขายท าก าไรท่ีจะออกมา ทัง้นี ้หากยืนเหนือแนวรบัแรก
ไม่ไดป้ระเมินแนวรบัทีโซน 1,862 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ  หาจงัหวะขายหากราคาไม่สามารถผ่าน 1,920-1,928 ดอลลารต่์อออนซไ์ปได ้(ชะลอการขายหากยืนเหนือ 
1,955 ดอลลารต่์อออนซไ์ด)้ และทยอยเขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไรเมื่อราคายืนเหนือโซน 1,887-1,882 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ แต่หากยืนไม่ไดส้ามารถชะลอการเขา้ซือ้คืนออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ราคามีก าลังซื้อที่ไม่มากหลังจากวานนี้ทิ้งตัวลง

แรง จับตาบริเวณโซนแนวต้าน 1,920-1,928 ดอลลาร์ต่อออนซ ์

หากยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง การลงทุนในช่วงนี้จึงเน้น

ไปทีร่อจังหวะขายเม่ือราคาดีดตัวไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว 

 

22 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       

22/09/2563  11.44 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง% 

Spot Gold ($) 1,912.10 1,916.07 3.97  0.21% 

Spot Silver ($) 24.72 24.77 0.04  0.18% 

เงนิบาท (฿/$) 31.26 31.32 0.06  0.18% 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,400 -200  -0.70% 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.44 41.59 0.15  0.36% 

น า้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.56 39.66 0.10  0.25% 

เงนิยูโร (€/$) 1.1769 1.1768 -0.0001  -0.01% 

ท่ีมา : Bisnews 

 

 

 



 

 

• (+) ร่างแถลงการณ"์พาวเวล"ชี ้เฟดพร้อมใช้ทุกเครื่องมือเพ่ือหนุนเศรษฐกิจสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผย
ว่า เศรษฐกิจสหรฐัก าลังฟ้ืนตวั แต่อาจตอ้งใชเ้วลาอีกนานกว่าที่จะฟ้ืนตวัอย่างเต็มที่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "มีสญัญาณหลายอย่างบ่งชีว้่า
เศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั แต่ทัง้ตวัเลขการจา้งงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทิศทาง
เศรษฐกิจในวนัขา้งหนา้ยงัคงไม่แน่นอนสงูมาก" พาวเวลระบุในรา่งแถลงการณซ์ึ่งส่งใหก้ับสื่อมวลชน ก่อนที่จะแถลงอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการ
ดา้นการเงินแห่งสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัอังคารตามเวลาสหรฐั นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดยังคงมุ่ งมั่นที่จะใชเ้ครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี ้เพื่อพยุง
เศรษฐกิจสหรฐัใหฟ้ื้นตวัจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่แพรร่ะบาด และเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นว่า เครื่องมือเหล่านีจ้ะช่วยใหเ้ศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตวัอย่าง
แข็งแกร่ง และลดความเสียหายที่เกิดขึน้กับเศรษฐกิจ ร่างแถลงการณ์ยังระบุดว้ยว่า นายพาวเวลไดเ้นน้ย า้ถึงความจ าเป็นของการใชน้โยบายทัง้ในด้าน
การเงินและการคลัง เพื่อป้องกันไม่ใหก้ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สรา้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจในระยะยาว "ทิศทางเศรษฐกิจในวนัขา้งหนา้จะ
ขึน้อยู่กับการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสั และขึน้อยู่กบัการใชน้โยบายในทกุขัน้ตอนของรฐับาล" นายพาวเวลกล่าว นอกจากนี ้ร่างแถลงการณข์องนาย
พาวเวลยงัครอบคลมุถึงรายละเอียดล่าสดุเกี่ยวกับโครงการ Main Street Lending Program ของเฟดซึ่งปัจจุบนัมีวงเงินราว 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์โดยนาย
พาวเวลกล่าวว่า ความตอ้งการเงินกู้ในโครงการ Main Street อาจจะเพิ่มขึน้ หากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจ 

• (-) ดอลลแ์ข็ง นลท.รุกซื้อสินทรัพยป์ลอดภัยเหตุกังวลผลกระทบล็อกดาวน ์ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ในการซือ้ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(21 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนแห่ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย ท่ ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.79% แตะที่ระดบั 93.6581 เมื่อคืนนี ้นักลงทุนแห่ซือ้ดอลลารซ์ึ่งเป็นสินทรพัยท์ี่ปลอดภัยและมีสภาพคล่องสงู 
อนัเนื่องมาจากความกงัวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลงัจากมีรายงานเกี่ยวกับการใชม้าตรการล็อกดาวนร์อบใหม่ในหลายประเทศของยโุรป ตัง้แต่
เดนมารก์ไปจนถึงกรีซ เพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ขณะที่รายงานล่าสดุระบุว่า นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ อาจประกาศล็อก
ดาวนท์ั่วประเทศเป็นครัง้ที่ 2 

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หลังดาวโจนสร์่วงหนักกว่า 500 จุด ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลดลงในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ที่ปิดรว่งลงกว่า 500 จดุเมื่อคืนนี ้เนื่องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเกี่ยวกบัการใชม้าตรการล็อกดาวนร์อบที่สองในยโุรปเพื่อควบคมุการระบาดของไวรสัโควิด-19 
นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากความขดัแยง้ระหว่างสภาคองเกรสและท าเนียบขาวเกี่ยวกับการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครัง้ใหม่ รวมทั้ง
รายงานที่ว่าธนาคารหลายแห่งมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกรรมโอนเงินที่ผิดกฎหมาย  

• (+/-) “โกลบอล ไทมส์” แจงรัฐบาลจีนไม่มีแนวโน้มอนุมัติข้อตกลงขาย TikTok หนังสือพิมโ์กลบอล ไทมส์ ซึ่งเป็นสื่อของพรรคคอมมิวสตจ์ีนรายงาน
ว่า รฐับาลจีนไม่มีแนวโนม้ที่จะอนุมัติขอ้ตกลงที่บริษัทไบตแ์ดนซ ์(ByteDance) ท าร่วมกับออราเคิลและวอลมารท์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของติ๊กต็อก 
(TikTok) ในอนาคต ไบตแ์ดนซเ์ปิดเผยว่า จะสรา้งบริษัทในเครือในสหรฐัที่มีออราเคิลและวอลมารท์ร่วมถือหุน้บางส่วน และบริหารงานส่วนใหญ่โดยชาว
สหรฐั เพื่อที่จะท าใหร้ฐับาลของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ยินยอมใหติ้๊กต็อกด าเนินธุรกิจในสหรฐัไดต่้อไป หลงัจากที่เขาขู่จะปิดบริ การของติ๊กต็อกดว้ย
เหตผุลดา้นความมั่นคงก่อนหนา้นี ้“มีความชัดเจนว่าเงื่อนไขต่างๆ แสดงถึงการกลั่นแกลง้และตรรกะที่เป็นอนัธพาลของสหรฐั พวกเขาท ารา้ยความมั่นคง , 
ผลประโยชน ์และศกัด์ิศรีแห่งชาติของจีน”  

• (+/-) จับตานายกฯอังกฤษเตรียมแถลงล็อกดาวนร์อบ2ต่อสภาวันนี้ ประธานสภาสามญัชน ซึ่งเป็นสภาล่างขององักฤษ กล่าวว่า นายบอริส จอหน์สนั 
นายกรฐัมนตรีองักฤษ จะกล่าวแถลงการณต่์อรฐัสภาในวนันี ้หลงัจากที่เขาไดใ้ชเ้วลา 3 วนัที่ผ่านมาในการหารือกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับมาตรการในการสกัด
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในประเทศ ขณะที่สื่อรายงานว่า นายจอห์นสนัอาจประกาศล็อกดาวนท์ั่วประเทศเป็นครัง้ที่ 2 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ดงักล่าว นอกจากนี ้นายจอหน์สันยังมีก าหนดเป็นประธานการประชุมคอบรา้( COBRA )ซึ่งเป็นการประชุมฉุกเฉินเพื่อรบัมือโควิด-19 ในวันนี ้ดา้นนาย
แพทริก แวลแลนซ ์ที่ปรึกษารฐับาลองักฤษ กล่าวว่า ขณะนี ้ จ  านวนผูติ้ดเชือ้ไวรสัโควิด-19 รายใหม่ในองักฤษเพิ่มขึน้ 2 เท่าในทกุ 7 วนั ซึ่งหากสถานการณ์
ยงัคงเป็นเช่นนีต่้อไป จะท าใหอ้งักฤษมีผูติ้ดเชือ้ไวรสัโควิด-19 รายใหม่จ านวน 50,000 รายต่อวนัภายในกลางเดือนหนา้ และจะมีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 200 
รายต่อวนั  

  ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 21 ก.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 22 ก.ย. 05.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   6.05M 5.86M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดริชมอนด ์    12 18 

 21.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุท่ี 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก GfK   -1.0 -1.8 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบีย้นโยบาย   0.50% 0.50% 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.0 52.2 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   53.0 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   51.5 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.0 50.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   54.3 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   57.0 58.8 

 20.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.5 53.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   54.5 55.0 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -4.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo   93.9 92.6 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   - 860K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   890K 901K 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศุกรท่ี์ 25 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 
 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงทีม่ีการประกาศออกมา 

*ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 11 กนัยายน 2563  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

