
 

 

 

 

   

1,862  1,847  1,831 

 1,890  1,906  1,921 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ที�ตลาดเอเชียดีดตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,887.35 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ก่อนจะเผชิญแรงขายทาํกาํไรจนราคาปรบัตวัลงมาทาํระดบั
ตํ�าสดุบรเิวณ 1,875 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํย่อตวัลงไม่มาก และพยายามทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ด ้เนื�องจากดชันีดอลลารเ์คลื�อนไหวตํ�ากวา่ระดบัสงูสดุ
รอบ 2 เดือนที�ทาํไวส้ปัดาหท์ี�แลว้บรเิวณ 94.745 จดุ ขณะที�นกัลงทนุตา่งรอจบัตา event สาํคญัในสปัดาหนี์ � นั�นคือ การดีเบต ระหวา่ง “ทรมัป์ กบั “โจ ไบเดน” ซึ�งทั�ง 2 ทา่น
จะมาทา้ชิงตาํแหน่งผูน้าํสหรฐัสมัยถัดไป ทั�งนี � การเมืองอเมริกันถือว่าการดีเบตเป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง โดยที�ผูส้มคัรไม่สามารถปฏิเสธได ้เพราะการดีเบตถือเป็นการนาํเสนอ
นโยบายอย่างเป็นทางการ ที�สาํคญัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงไหวพรบิ ปฏิภาณ และความเฉลียวฉลาดของคนที�จะเสนอตวัมาเป็นผูน้าํประเทศ  โดยการดีเบตครั�งนี �จะมีขึ �นใน
วนัองัคารที� 29 ก.ย. เวลา 21.00 น.ตามเวลาสหรฐั หรอืตรงกับเชา้วนัพธุที� 30 ก.ย.เวลา 08.00 น.ตามเวลาไทย ซึ�งจะมีการถ่ายทอดสดไปทั�วโลก ซึ�งผูเ้ขา้ดีเบตทั�ง 2 ท่าน
จะตอ้งแสดงวิสยัทศันใ์นหลายประเด็น ไดแ้ก่ 1. ประวตัิของผูท้า้ชิง  2. ศาลสงูสดุ  3. โควิด-19  4. เศรษฐกิจ  5. เชื �อชาติและความรุนแรงในเมืองตา่งๆของสหรฐั 6. ความ
สจุรติซื�อตรงของการเลือกตั�งประธานาธิบดีในเดือนพ.ย.นี �   ดงันั�น จงึตอ้งจบัตาวา่ ทั�ง 2 ทา่น จะงดัไมเ้ด็ดอะไรออกมาสนบัสนนุตนหรอืโจมตีอีกฝ่าย เพื�อเรยีกคะแนนนิยม
ใหก้ับตนเอง ซึ�งคาดว่าวาทกรรม จากการดีเบตครั�งนี � อาจส่งผลใหต้ลาดผันผวนได ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทองคาํทดสอบแนวรบัโซน 1,848-
1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์แลว้สามารถยืนไดจ้ึงเกิดแรงซื �อพยงุราคาไว ้อยา่งไรก็ตาม  หากการปรบัตวัขึ �นราคาไม่ผ่านโซนแนวตา้นระยะสั�นอยู่ที� 1,890 ดอลลารต์่อออนซ ์
ประเมินว่ายงัเป็นการแกว่งตวัในกรอบเดิม และแนวรบัระยะสั�นบริเวณแนวรบัโซน 1,862-1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธ ์ซื �อขายเพื�อเก็งกาํไรระยะสั�นจากการ
แกว่งตวัในกรอบ หากราคาดีดตวัขึ �นใหพิ้จารณาโซน 1,890 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุขายทาํกาํไร (ชะลอการขายออกไปหากราคายืนเหนือโซน 1,890 ดอลลารต์่อออนซ)์ 
และทยอยเขา้ซื �อคืนหากราคาไมห่ลดุบรเิวณ 1,862-1,847 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เน้น การ เก็งก ําไร จากการแ กว่งตัว แ บ่งข ายเมื$อ

ราคาข ึ(น เข ้าใกล้โซน  1,876-1,890 ดอลลาร ต์ ่อ อ อน ซ  ์(ชะลอการ

ขายหากผ่าน 1,890 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ และอาจเข ้าซ ื(อหากราคา

อ ่อนตัวลงไม่หลุดแนวร ับโซน 1,847-1,844 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

29 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

29/09/2563  12.23  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,879.90 1,878.26 -1.64  -0.09% 

Spot Silver ($) 23.67 23.49 -0.18  -0.75% 

เงนิบาท (฿/$) 31.62 31.71 0.09  0.29% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,850 28,250 400  1.44% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.43 42.27 -0.16  -0.38% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.09 40.36 0.27  0.67% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1663 1.1672 0.0009  0.07% 

ที$มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  ธนาคารโลกชี(โควิด-19 จะทาํให ้เศรษฐกิจเอเช ียขยายตัวต ํ$าสุดนับตั(งแต่ปี  1967 เมื�อวานนี�ธนาคารโลกระบุในรายงานเศรษฐกิจ
ล่าสดุว่า คาดว่าการระบาดของโควิด-19 จะจดุชนวนการเติบโตทางเศรษฐกิจที�ชะลอตัวที�สดุในรอบกว่า 50 ปีในเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก
รวมทั�งจีน  ธนาคารโลกคาดว่าภมิูภาคดงักล่าวจะเติบโตเพียง 0.9% ในปี 2020 ซึ�งเป็นอตัราตํ�าสดุนบัตั�งแต่ปี 1967 คาดว่าการเติบโตในจีนจะ
อยู่ที� 2.0% ในปีนี � โดยไดแ้รงหนนุจากการใชจ่้ายของรฐับาล, การส่งออกที�แข็งแกรง่ และอตัราการติดเชื �อโควิด-19 ที�ระดบัตํ�านบัตั�งแต่เดือนมี.ค. 
แต่ถกูถ่วงจากการบรโิภคที�ชะลอตวัภายในประเทศ ธนาคารโลกคาดว่า ประเทศอื�นๆของภมิูภาคเอเชียตะวนัออกและแปซฟิิกจะหดตวั 3.5% 

 (-) กักตัวนศ.หลายพ ันหลังพบมหา'ลัยอ ังกฤษ 40 แห ่งติดโควิด นกัศึกษาหลายพนัคนถกูกกัตวั หลงัพบมหา'ลยัองักฤษ 40 แห่งติดโควิด 
สาํนกัข่าวบบีซี ีรายงานว่า มหาวิทยาลยั 40 แห่งจากทั�งหมด 130 แห่งในองักฤษ ไดร้ายงานการตรวจพบนกัศกึษาติดเชื �อไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้
มีการกักตัวนักศึกษาหลายพันคนในมหาวิทยาลัย หลังเปิดภาคเรียนใหม่ไดเ้พียงไม่กี�วัน ดา้นสกายนิวสร์ายงานว่า มีการตรวจพบนักศึกษา
จาํนวนมากกว่า 700 คนมีผลตรวจหาเชื �อไวรสัโควิด-19 เป็นบวก นบัตั�งแต่มีการเปิดมหาวิทยาลยัในช่วงตน้เดือนนี� มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร ์
เมโทรโพลิแทน เปิดเผยว่า นกัศึกษาจาํนวน 127 คนมีผลตรวจหาเชื �อไวรสัโควิด-19 เป็นบวก ส่งผลใหมี้การกกัตวันกัศึกษาจาํนวน 1,700 คน 
ส่วนมหาวิทยาลยักลาสโกวเ์ปิดเผยว่า นกัศกึษาจาํนวน 172 คนมีผลตรวจหาเชื �อไวรสัโควิด-19 เป็นบวก ทาํใหต้อ้งมีการกกัตวันกัศกึษาจาํนวน 
600 คน ขณะที�สหภาพมหาวิทยาลยัและวิทยาลัยองักฤษ (ยูซีย)ู เคยเตือนว่ามหาวิทยาลัยต่างๆอาจเป็นแหล่งแพร่เชื �อโควิด-19 ระลอก 2 ใน
องักฤษ 

 (+/-)  ตลาดหุน้เอเช ียปิดภาคเช ้าปร ับตัวลง จากแรงขายทาํกาํไร ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัลง เนื�องจากนกัลงทนุเทขายหุน้เพื�อทาํ
กาํไร หลงัจากตลาดเปิดตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ ขานรบัความคืบหนา้เกี�ยวกบัการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่
ของสหรฐั ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นปิดภาคเชา้ที� 23,433.82 จุด ลดลง 77.80 จุด, -0.33% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที� 
23,418.23 จดุ ลดลง 57.82 จดุ, -0.25% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซยีปิดภาคเชา้ที� 1,510.34 จดุ ลดลง 1.32 จดุ, -0.09% 

 (+/-) นักวิเคราะหค์าดการเลือกตั(งประธานาธ ิบดีสหร ัฐอาจกระทบตลาดในวงกว้าง การเลือกตั�งประธานาธิบดีวนัที� 3 พ.ย.ระหว่าง

ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัและนายโจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีสหรฐั อาจส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อตลาดในวงกวา้ง และนกั

ลงทนุพยายามประเมินผูที้�มีโอกาสชนะและพ่ายแพ ้ นกัวิเคราะหร์ะบวุ่า เมื�อกล่าวโดยกวา้งแลว้ แผนการของนายไบเดนในการขึ �นภาษีนิติบคุคล

อาจกดดนัรายไดข้องบรษัิท แต่พวกเขาคาดว่า นายไบเดนจะสนบัสนนุโครงการโครงสรา้งพื �นฐานและพลงังานหมนุเวียน ในขณะเดียวกนั หากป

ธน.ทรมัป์ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมยัที� 2 เขาอาจลดภาษีเพิ�มเติมและขยายการลดกฎเกณฑ ์ซึ�งอาจเป็นประโยชนต่์อภาคพลงังานและ

การเงิน ขณะที�เสี�ยงสรา้งความตงึเครยีดกบัจีนต่อไป 

 (+/-) ดอลลารท์รงตัวขณะตลาดรอดเีบต"ทร ัมป์"-"ไบเดน" ดอลลารท์รงตวั เมื�อเทียบกบัตะกรา้สกลุเงินต่างๆในวนันี � ขณะที�เทรดเดอรร์อการ

อภิปรายโตว้าทีครั�งแรกในศึกชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัและความคืบหนา้เกี�ยวกับร่างกฎหมายกระตุน้ของสหรัฐ  ดัชนีดอลลารไ์ม่

เปลี�ยนแปลงที� 94.150 โดยลงจากระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือนที� 94.745 ของเมื�อสปัดาหที์�แลว้ ขณะที�ตลาดหุน้ปรบัขึ �นแข็งแกรง่จากขอ้มลูเชิงบวก

ของจีนในขณะที�ตลาดวอลลส์ตรทีฟื�นตวัหลงัการเทขายเมื�อสปัดาหที์�แลว้  นกัลงทนุต่างจบัตาการดีเบตครั�งแรกที�นายโจ ไบเดนจากพรรคเดโม

แครตและปธน.โดนัลด ์ทรมัป์จากพรรครีพับลิกัน จะเผชิญหนา้กันในเวลา 8.00 น.ตามเวลาไทยในวันพรุ่งนี �  "ถา้การดีเบตทาํใหป้ธน.ทรมัป์

เสียเปรยีบและนายไบเดนยงัคงมีคะแนนนาํ ผมคิดว่า นั�นอาจทาํใหน้กัลงทนุเทขายดอลลาร"์ นกัวิเคราะหก์ล่าว 

 

 
  ท ี$มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทรที์� 28 ก.ย. - - ไมมี่กาํหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสาํคญั - - - 

วนัองัคารที� 29 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนส.ค.  
 

-0.1% -0.3% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ค.โดย S&P/CS  
 

3.6% 3.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคเดือนก.ย.จาก CB  
 

90.0 84.8 

วนัพธุที� 30 ก.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.  
 

51.3 51.0 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนก.ย.  
 

54.6 55.2 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

53.1 53.1 

 13.00น. องักฤษ ประมาณการครั�งที�สอง GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-20.4% -20.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย. จาก ADP  
 

650K 428K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020  
 

-31.7% -31.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  
 

52.0 51.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนส.ค.  
 

3.1% 5.9% 

วนัพฤหสับดีที� 1 ต.ค. ทั�งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

56.6 56.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

53.7 53.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  
 

54.3 54.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.  
 

0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคลพื �นฐาน (Core PCE) เดือนส.ค.  
 

0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 1.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนส.ค.  
 

0.7% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  
 

850K 870K 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  
 

56.0 56.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.  
 

0.8% 0.1% 

วนัศกุรที์� 2 ต.ค. ทั�งวนั จีน Bank Holiday : วนัชาติจีน (National Day)  
 

- - 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง  
 

0.5% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.   900K 1371K 

 
19.30น. สหรฐัฯ อตัราการวา่งงานเดือนก.ย.  

 

8.2% 8.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนส.ค.    1.5% 6.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ย.จาก UoM   78.9 78.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงทา้ยเดือนก.ย จาก UoM   - 2.7% 

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

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 25 กนัยายน 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


