
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,847 1,831 1,816 

1,876 1,890 1,906 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 10.95  ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากที�ในระหว่างวนัราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 2 เดือนบริเวณ 1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับปัจจยั

กดดนัหลกัจากดชันีดอลลาร์ที�แข็งค่าแตะระดบั 94.60 ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่วนัที� 24 ก.ค.  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําจะเริ�มฟื�นตวัขึ �นในเวลาต่อมา   หลงัจากสกลุเงินดอลลาร์เริ�มอ่อนค่าลง  

โดยได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานของสหรัฐที�ออกมา “แยเ่กินคาด”  นอกจากนี �  นกัลงทนุบางส่วนมีการขายทํากําไรดอลลาร์หลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ �นอย่าง

มากในช่วงที�ผ่านมา  ประกอบเริ�มมีแรงซื �อสินทรัพย์เสี�ยงอยา่งตลาดหุ้นสหรัฐกลบัเข้ามา  จากความหวงัที�ว่าสภาคองเกรสและทําเนียบขาวอาจสามารถบรรลขุ้อตกลงมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ

จากผลกระทบ COVID-19 รอบใหมไ่ด้ใน 1-2 สปัดาห์ข้างหน้า  ขณะที�ตวัเลขยอดขายบ้านใหมใ่นเดือนส.ค.พุ่งขึ �นสู่ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 14 ปี  ปัจจยัดงักล่าวบั�นทอนความต้องการดอลลาร์

ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัเพิ�มเติม  ทําให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงจนช่วยหนุนให้ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับตํ�าสุดในรอบ 2 เดือนสู่ระดับสูงสุดในระหว่างวันที� 

1,877.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์   ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ รวมไปถึงความคืบหน้าเกี�ยวกบัประเด็นความ

ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  ก่อนที�คําสั�งบล็อกการดาวน์โหลด TikTok ซึ�งจะทําให้แอปเปิลและกเูกิลจะต้องลบแอป TikTok ออกจากแอปสโตร์ จะมีผลบงัคบัใช้ตั �งแต่วนัอาทิตย์ที� 27 ส.ค.นี � 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1,267.14 0.00 1,267.14 0.00 1,267.14 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1917.63 25.33 41.76 

MA 50 Days 1942.10 25.85 43.60 

MA 200 Days 1726.42 19.10 43.90 

RSI 9 Days 28.37 22.31 46.42 

RSI 14 Days 35.67 31.53 45.53 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,267.14 0.00 

ishare 16,956.42 -257.61 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9943 0.6969 0.9410 

10 วนั 0.9923 -0.2464 0.9674 

20 วนั 0.9678 0.1933 0.9317 

50 วนั 0.7800 0.2039 0.7369 

100 วนั 0.9594 0.6420 0.9166 

200 วนั 0.8242 -0.2052 0.8108 

 

 

25 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาพยายามยืนแนวรับโซน 1,847 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากทาํให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึ (นเพื*อ
ทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากไม่ผ่านแนะนําเปิดสถานะขายเพื*อรอซื (อคืนเมื*อราคา
อ่อนตัวลง 

 

หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุวานนี �และ ระดบัตํ�าสดุในรอบ 2 เดือน) ทําให้มีแนวโน้มที�
ราคาจะพยายามทรงตวัรักษาไว้เพื�อสร้างฐาน ระยะสั �นราคาอาจมีแรงซื �อดนัขึ �นสู่บริเวณ 1,876-1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม
ในโซนดงักลา่วขึ �นไป ต้องระวงัแรงขายทํากําไรที�จะออกมา หากไมผ่่านราคามีโอกาสออ่นตวัลงทดสอบกรอบด้านลา่งอีกครั �ง 

 



 

 

• (+) เงินดอลล์อ่อน หลังสหรัฐเผยตัวเลขว่างงานพุ่ง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (24 ก.ย.) ท่ามกลางการซื �อขายที�เป็นไปอย่างผนัผวน หลังสหรัฐเผยตวัเลขผู้ขอสวสัดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสปัดาห์ที�แล้ว  ดชันี

ดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.04% แตะที�ระดบั 94.3565 เมื�อคืนนี �  

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3352 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3378 ดอลลาร์แคนาดา และทรงตวัเมื�อเทียบกบัเงิน

เยน ที�ระดบั 105.41 เยน แต่หากเทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์แข็งค่าสู่ระดบั 0.9264 ฟรังก์ จากระดบั 0.9241 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐ ที�ระดบั 1.1666 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1656 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.2741 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2715 ดอลลาร์  

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที*แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก

จํานวน 870,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 840,000 ราย หลงัจากอยู่ที�ระดบั 866,000 รายในสปัดาห์ก่อน

หน้านี �  ตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกได้พุ่งสูงเป็นประวตัิการณ์แตะระดบั 6.867 ล้านรายในช่วงปลายเดือนมี.ค. โดยได้รับผลกระทบจาก

มาตรการล็อกดาวน์เพื�อควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจปิดกิจการ และมีการปลดพนกังานจํานวนมาก 

• (+) "พาวเวล-มนูชิน"เหน็พ้องโยกเงนิที*เหลือในกองทุนโควดิไปช่วยภาคธุรกิจสหรัฐ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ

นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้เข้าชี �แจงตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวฒุสิภาในวนันี �เกี�ยวกบัการดําเนินการของเฟดและรัฐบาลสหรัฐ

ในการเยียวยาผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายพาวเวลและนายมนชิูนยอมรับว่า ขณะนี �มีเงินเหลือหลายแสนล้านดอลลาร์

ในกองทนุเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ซึ�งมีวงเงินทั �งหมด 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเฟดและรัฐบาลสหรัฐเห็นพ้องกนัว่าเม็ดเงินในส่วนที�ยงัไม่มีการใช้

ดงักล่าวสามารถโยกย้ายไปช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสหรัฐ   

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งสูงสุด 14 ปีในเดือนส.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ�มขึ �น 4.8% สู่ระดบั 1.011 ล้านยู

นิตในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนก.ย.2549 และสวนทางนกัวเิคราะห์ที�คาดวา่ยอดขายจะดิ�งลง 1% สู่ระดบั 895,000 ยูนิต  ขณะเดียวกนั 

กระทรวงพาณิชย์ยงัได้ปรับเพิ�มยอดขายบ้านใหม่ในเดือนก.ค.สู่ระดบั 965,000 ยนิูต จากเดมิรายงานที�ระดบั 901,000 ยนิูต 

• (+/-) จับตาดีเบต "ทรัมป์ VS ไบเดน" พุธหน้า 08.00 น.  การเมืองสหรัฐกําลงัเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที� 3 พ.ย. 

ขณะที�เหลือเวลาอีกเพียง 40 วนั ก็จะเป็นการชี �ชะตาว่าประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ จากค่ายรีพบัลิกนั หรือนายโจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ 

จากคา่ยเดโมแครต จะได้ครอบครองทําเนียบขาว  และเป็นธรรมเนียมทางการเมืองของสหรัฐ ที�ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี 

จะต้องมาแสดงวิสยัทศัน์ต่อชาวอเมริกันในด้านต่างๆ โดยการโต้วาที หรือดีเบตระหว่างทรัมป์และไบเดนในยกแรกจะมีขึ �นที�รัฐโอไฮโอในวนัองัคารที� 29 

ก.ย. เวลา 21.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัวนัพุธที� 30 ก.ย.เวลา 08.00 น.ตามเวลาไทย  การดีเบตดงักล่าวจะมีการถ่ายทอดสดไปทั�วโลกผ่านทาง

สถานี CNN โดยผู้ เข้าดีเบตจะต้องแสดงวสิยัทศัน์ในเรื�องของศาลฏีกาสหรัฐ, เศรษฐกิจสหรัฐ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 52.31 จุด รับความหวังมาตรการเยียวยา,หุ้นเทคโนฯพุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (24 ก.ย.) โดย

ได้ปัจจยัหนนุจากคําสั�งซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั �งรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐที�พุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 14 ปี และความหวงัที�ว่าสภาคอง

เกรสและทําเนียบขาวจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ อย่างไรก็ดี บรรยากาศการซื �อขายในตลาดถูกกดดนัจาก

การที�ประธานาธิบโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธที�จะให้คํามั�นสัญญาว่าการส่งมอบอํานาจบริหารจะเป็นไปอย่างราบรื� น หากเขาพ่ายแพ้การเลือกตั �ง

ประธานาธิบดี  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 26,815.44 จุด เพิ�มขึ �น 52.31 จุด หรือ +0.20% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,246.59 จุด เพิ�มขึ �น 

9.67 จดุ หรือ +0.30% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 10,672.27 จดุ เพิ�มขึ �น 39.28 จดุ หรือ +0.37% 

 
                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

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

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

วนัองัคารที� 22 ก.ย. 05.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.   6.00M** 5.86M 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดริชมอนด์    21** 18 

 21.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุที� 23 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก GfK   -1.6 -1.8 

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

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   56.6** 52.2 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   49.1** 52.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.7** 51.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   47.6** 50.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   54.3** 55.2 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   55.1** 58.8 

 20.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.5** 53.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   54.6** 55.0 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   -1.6M** -4.4M 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   870K** 860K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.   1011K 901K 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศกุร์ที� 25 ก.ย. 01.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนส.ค.   1.0% 2.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนส.ค.   1.1% 11.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 18 กนัยายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


