
 

 

 

 

   

1,847  1,831  1,816 

 1,876  1,890  1,906 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วันนี �มีทิศทางค่อยๆรีบาวดข์ึ �น  รบัแรงหนุนหลังจาก Dollar Index เริ,มลดช่วงบวกลงมา ท่ามกลางความตอ้งการดอลลารใ์นฐานะสกุลเงิน
ปลอดภยัที,ลดลง เนื,องจากตลาดมีความหวงัมากขึ �นเกี,ยวกับการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ของสหรฐั ทั�งนี � นายสตีเว่น มนชิูน รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงัสหรฐั ยืนยนัว่าเขาและนางแนนซี, เปโลซี, ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เตรยีมที,จะหารอืกันในสปัดาหห์นา้ ขณะที,นางเปโลซี, ไดย้ื,นวงเงินช่วยเหลือสาํหรบั
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เป็นจาํนวนเงิน 2.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์เมื,อคืนที,ผ่านมา  นอกจากนี� นายมนชิูน กล่าวว่า เขาและนายพาวเวล มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าจะนาํเงินที,เหลืออยูใ่นกองทนุช่วยเหลือผูไ้ดร้บักระทบจากไวรสัโควิด-1Eจาํนวนมากถึง 3.H แสนลา้นดอลลาร ์มาชว่ยสนับสนนุภาคธุรกิจ รวมถึงช่วยเหลือผูท้ี,
วา่งงาน และสญูเสียบา้น โดยเงินที,เหลืออยู ่ประกอบดว้ย เงินจากโครงการคุม้ครอง Paycheck จาํนวน 1.3 แสนลา้นดอลลาร ์และเงินและโครงการ Main Street Lending 
Program จาํนวน 2.5 แสนลา้นดอลลาร ์ จึงทาํใหน้ักลงทนุขายดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั ทาํใหร้าคาทองคาํเริ,มฟื�นตวัขึ �น สาํหรบัวนันี �แนะนาํติดตามการเปิดเผย
ยอดสั,งซื �อสินคา้คงทนของสหรฐั  เพื,อชี �นาํดอลลาร ์และราคาทองคาํเพิ,มเติม  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรบัโซน 1,847 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ระดับตํ,าสุดวานนี�และ ระดับตํ,าสุดในรอบ 2 เดือน) ทาํใหมี้แนวโนม้ที,ราคาจะพยายามทรงตัวรกัษาไวเ้พื,อสรา้งฐาน ระยะสั�นราคาอาจมีแรงซื �อดันขึ �นสู่บริเวณ 
1,876-1,890 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อยา่งไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึ �นไป ตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรที,จะออกมา หากไมผ่่านราคามีโอกาสอ่อนตวัลงทดสอบกรอบดา้นลา่งอีกครั�ง 
แนะนาํกลยทุธ ์พิจารณาแบง่ทองคาํออกขายบรเิวณแนวตา้นโซน 1,876-1,890 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการขายหากผ่าน 1,890 ดอลลารต์่อออนซ)์ และเขา้ซื �อคืนเพื,อทาํ
กาํไรหากราคาไมห่ลดุแนวรบั 1,847 ดอลลารต์อ่ออนซแ์ตห่ากหลดุใหช้ะลอการเขา้ซื �อออกไป 

                         หากราคาพยายามยืนแนวร ับโซน 1,847 ดอลลาร ์

ต ่อออนซ ์ท ําให ้ราคายังคงมีโอกาสขยับข ึ,น เพ ื.อทดสอบแนวต้าน

บร ิเวณ 1,876-1,890 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากไม่ผ่านแนะนําขายเพื.อ

รอซ ื,อคืนเมื.อราคาอ ่อนตัวลง 

25 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

25/09/2563  11.48  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,867.50 1,871.23 3.73  0.20% 

Spot Silver ($) 23.13 23.16 0.03  0.14% 

เงนิบาท (฿/$) 31.48 31.55 0.08  0.24% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,900 150  0.54% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 41.94 42.16 0.22  0.52% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.16 40.47 0.31  0.77% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1669 1.1662 -0.0007  -0.06% 

ที.มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลาร ล์งจากระดับสูงสุดรอบ 2 เด ือน, หยวนปร ับข ึ,นหลังรวมจีนในดัชนีบอนดโ์ลก ดอลลารร์่วงจากระดบัสูงสุดรอบ 2 เดือนในเชา้วนันี � 
ขณะที,ความหวงัครั�งใหม่เกี,ยวกบัแผนกระตุน้ของสหรฐั บรรเทาความวิตกของนกัลงทุนเกี,ยวกบัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ ขณะที,หยวนปรบัขึ �นหลงัจากที,มี
การเพิ,มจีนไวใ้นดชันีพนัธบตัรโลก  ดชันีดอลลารป์รบัลงสู่ E4.313 หลงัจากที,แตะระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือน ที, E4.601 ในการซื �อขายที,ตลาดสหรฐัเมื,อวานนี� 
ท่ามกลางการหลีกเลี,ยงความเสี,ยง  สกุลเงินต่างๆและหุน้เปลี,ยนทิศทางเมื,อการซื �อขายดาํเนินไป ขณะที,เทรดเดอรย์ึดมั,นในความหวงัที,ว่า การเจรจาแผน
กระตุน้ที,ชะงกัลงอาจเริ,มขึ �นอีกครั�งระหว่างนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต และนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรฐั และ
พรรคเดโมแครตเตรียมแผนกระตุน้ฉบบัใหม่ สมาชิกระดับสูงของพรรคเดโมแครตกาํลงัจัดทาํแผนกระตุน้ตา้นโควิด-1E วงเงิน 2.2 ลา้นลา้นดอลลารที์,
สมาชิกสภานิติบญัญติัอาจจะลงมติในสปัดาหห์นา้เป็นอย่างเรว็ 

 (+) "พาวเวล-มนูชนิ"เหน็ชอบโยกเงนิกองท ุนโควดิ 3.Gแสนล้านดอลล ์ช ่วยภาคธุรก ิจ สาํนกัข่าวรอยเตอร ์รายงานวา่ นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐัฯ(เฟด) และนายสตีเวน่ มนชิูน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เผยวา่ ในขณะนี�มีเงินเหลืออยู่ในกองทนุช่วยเหลือผูไ้ดร้บักระทบ
จากไวรสัโควิด-1E มากถึง 3.H แสนลา้นดอลลาร ์โดยเฟด และ กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เตรยีมนาํเงินดงักล่าวมาช่วยเหลือภาคธุรกิจที,ไดร้บัผลกระทบจาก
ไวรสัโควิด-1E นายมนูชิน กล่าวว่า เขาและนายพาวเวล มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าจะนาํเงินที,เหลืออยู่ในกองทุนช่วยเหลือ มาช่วยสนบัสนุนภาค
ธุรกิจ รวมถึงช่วยเหลือผูที้,ว่างงาน และสูญเสียบา้น โดยเงินที,เหลืออยู่ ประกอบดว้ย เงินจากโครงการคุม้ครอง Paycheck จาํนวน 1.3 แสนลา้นดอลลาร ์
และเงินและโครงการ Main Street Lending Program จาํนวน 2.5 แสนลา้นดอลลาร ์แนวคิดในการโยกยา้ยเงินจากกองทุนช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบโค
วิด-1E ในครั�งนี � เกิดขึ �นหลงัจากการที,สภาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต และ ฝ่ายบริหารของทาํเนียบขาวยงัไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงในการออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจครั�งใหม่ได ้หลงัทั�งสองฝ่ายยงัมีความเห็นต่างในส่วนของวงเงินช่วยเหลือ ทั�งนี � นายมนูชิน ยืนยนัว่าเขาและนางแนนซี, เปโลซี, 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เตรยีมที,จะหารอืเกี,ยวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในสปัดาหห์นา้ หลงันางเปโลซี, ไดยื้,นวงเงินช่วยเหลือสาํหรบัมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหมเ่ป็นจาํนวนเงิน 2.4 ลา้นลา้นดอลลาร ์เมื,อคืนที,ผา่นมา 

 (-) "S&P"ปร ับลดคาดการณเ์ศรษฐกจิอ ังกฤษ, คาดหดตัวเก ือบ 10% ในปีนี, S&P Global ซึ,งเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื,อถือ ปรบัลดคาดการณ์

การเติบโตทางเศรษฐกิจสาํหรบัองักฤษเมื,อวานนี� โดยระบวุ่า ขณะนี�เศรษฐกิจองักฤษมีแนวโนม้หดตวัลงเกือบ 10% ในปีนี � แมว้่า S&P Global ไดท้บทวน

ปรบัเพิ,มการเติบโตในปี 2021 สูเ่กือบ H% S&P Global คาดการณว์า่ จีดีพีองักฤษจะลดลง E.7% ในขณะนี� เทียบกบัคาดการณก์่อนหนา้ถึงการหดตวั H.1% 

ในเดือนมิ.ย. ขณะที,การฟื�นตวัของปีหนา้จะอยู่ที, 7.E% เทียบกบั 6.5% ก่อนหนา้นี �  

 (-) สหร ัฐทดลองวัคซ ีนต้านโควิดขนานใหญ่รอบ 4 เปิดร ับอาสาสมัครถึง 60,000 คน สถาบนัสขุภาพแห่งชาติสหรฐัฯ (NIH) เปิดเผยว่า การทดลอง

ทางคลินิกระยะที, 3 ครั�งที, 4 เพื,อประเมินผลวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-1E ซึ,งอยู่ระหว่างการวิจยัและพฒันานั�น ไดเ้ริ,มเปิดลงทะเบียนรบัอาสาสมคัรวยัผูใ้หญ่แลว้ 

สถาบนั NIH แถลงว่า การทดลองนี�ออกแบบมาเพื,อประเมินผลของวคัซีนแจนสเ์ซนโควิด-19 (Janssen COVID-19) JNJ-78436725 ที,อยู่ในระหว่างการ

วิจัยว่า สามารถป้องกันโรคโควิด-1E ที,แสดงอาการไดห้รือไม่ หลงัจากผูร้ว่มทดลองไดร้บัวคัซีนชนิดโดสเดียว (single dose) โดยการทดลองครั�งนี �เปิด

ลงทะเบียนรบัอาสาสมคัรมากถึง 60,000 คนผา่นหน่วยวิจยัทางคลินิกมากถึงเกือบ 215 แห่งในสหรฐั และระดบันานาชาติ บรษัิทแจนสเ์ซน ฟารม์าซูติคอล 

ซึ,งเป็นบริษัทในเครือของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ไดพ้ฒันาวคัซีนที,กาํลงัวิจยัอยู่นี � และเป็นผูน้าํในการทดลองทางคลินิกในฐานะผูส้นบัสนุนที,มีอาํนาจ

กาํกบัดแูล 

 (-)  "ซโินแวก" บร ิษัทยาจนีพร ้อมจาํหน่ายวัคซนีต้านโควิด-1T ท ั.วโลกต้นปีหน้า นายหยิน เหวย่ตง ซีอีโอของบรษัิทซิโนแวก (SinoVac) ซึ,งเป็นบรษัิท

เวชภณัฑช์ั�นนาํของจีนเปิดเผยวา่ วคัซีนตา้นโรคโควิด-1E ที,บริษัทกาํลงัพฒันานั�น จะพรอ้มจดัส่งไปทั,วโลกรวมถึงสหรฐัในช่วงตน้ปี 2564 นายหยินยืนยนัที,

จะยื,นขออนมุติัจาํหน่ายวคัซีนโคโรนาแวก (CoronaVac) ในสหรฐักบัทางสาํนกังานอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั หากผา่นการทดลองกบัมนษุยใ์นรอบที, 

3 และรอบสดุทา้ย 

 

  ที.มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั,งกอ่น 

วนัจนัทรที์, 21 ก.ย. ทั�งวนั ญี,ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

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

 ทั�งวนั ญี,ปุ่ น Bank Holiday : Respect-for-the-Aged Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   6.00M** 5.86M 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดรชิมอนด ์    21** 18 

 21.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุที, 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื,อมั,นผูบ้รโิภคจาก GfK   -1.6 -1.8 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี �ยนโยบาย   
0.50%** 0.50% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   56.6** 52.2 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   49.1** 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   53.7** 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   47.6** 50.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   54.3** 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   55.1** 58.8 

 20.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   53.5** 53.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   54.6** 55.0 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -1.6M** -4.4M 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีที, 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื,อมั,นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo   93.4** 92.6 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   870K** 860K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   1011K 901K 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศกุรที์, 25 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 
19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั,งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั,งซื �อสินคา้คงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที,มีการประกาศออกมา 

*ที,มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที, 11 กนัยายน 2563  ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


