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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,940 1,965 

L2 1,935 1,970 

L3 1,930 1,976 

Date 21 Sep 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,940 

Target 1,965 

Stoploss 1,928 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าดีดตัวขึ้นเช้าวันนี นักลงทุนเข้า
ซ้ื อ สัญญาทองค า ในฐานะ สินท รัพ ย์
ปลอดภัย  ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการ
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ และการอ่อนค่าของ
สกุลเงินดอลลาร์ หนุนราคาทองค าดีดตัว
ข้ึน  นักลงทุนยงัสามารถเก็งก าไรทิศทางขา
ขึ้นได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (18 ก.ย.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลง
เม่ือเทียบกบัเยนเป็นวนัที่ 5 ติดต่อกนัแลว้ และเยนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เม่ือเทียบกบัดอลลาร์ เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือเยนในฐานะสกุล
เงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีเพิ่มข้ึนในยโุรป และสหรัฐยงัไม่มีความคืบหนา้ในการเจรจามาตรการกระตุน้ดา้นการ
คลงัเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดดงักล่าว 

 มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือวนัศุกร์ (18 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซ้ือสัญญาทองค าในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั
ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ และดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนราคาทองดว้ย 

  นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ดชันีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีภาคการ
ผลิต สาขาริชมอนด ์ ดชันีราคาที่อยูอ่าศยั  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบิการ   จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ยอดขายบา้น
ใหม่  ดชันีภาคการผลิตสาขาแคนซัส  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,962.1 +12.2 

Silver 27.129 +0.29 
Crude Oil 41.11 +0. 14 

Dow Jones 27,657.42 -244.56 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
18/09/63 1,246.98 1,246.98 0.00 
21/09/63 00.0 00.0 0.00 

22/09/63 00.0 00.0 0.00 

23/09/63 00.0 00.0 0.00 
24/09/63 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (18 ก.ย.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั
เยนเป็นวนัที่ 5 ติดต่อกนัแลว้ และเยนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 สปัดาห์เม่ือเทียบ
กบัดอลลาร์ เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภยั 
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีเพิ่มข้ึนในยโุรป และสหรัฐ
ยงัไม่มีความคืบหนา้ในการเจรจามาตรการกระตุน้ดา้นการคลงัเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
จากผลกระทบของโรคระบาดดงักล่าว 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ แม้ไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากนานาชาติ 

       ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐไดป้ระกาศคว  า่บาตรอิหร่านอีกคร้ังเม่ือวานน้ี แมไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาคมโลก 

ความเคลื่อนไหวดงักล่าวถือเป็น "การกดดนัขั้นสูงสุด" ต่ออิหร่าน โดยนายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศระบุว่า สหรัฐไดต้ดัสินใจท า
เช่นน้ี เน่ืองจากอิหร่านไม่สามารถรักษาสัญญาตามขอ้ตกลงนิวเคลียร์ได ้ขณะท่ีคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติกไ็ม่สามารถต่อ
อายกุารหา้มซ้ือขายอาวุธต่ออิหร่านไดเ้ช่นกนั   นายปอมเปโอกล่าวว่า "การตดัสินใจคร้ังน้ีจะท าใหโ้ลกปลอดภยัมากข้ึนกว่าเดิม และ
ประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ (UN) จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั"  แถลงการณ์ยงัระบุอีกดว้ยว่า "หากประเทศ
สมาชิก UN ฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดดงักล่าวได ้สหรัฐกพ็ร้อมที่จะใหห้น่วยงานในประเทศด าเนินมาตรการบางอยา่ง 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถหาประโยชน์จากกิจกรรมตอ้งหา้มเหล่าน้ี"    
       ก่อนหนา้น้ี รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดก้ดดนัใหอ้ิหร่านเปิดการเจรจาเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ และ
ประเดน็ที่น่ากงัวลอื่น ๆ ขณะที่ท่าทีระหว่างสหรัฐและอิหร่านตึงเครียดอยา่งหนกั หลงัจากที่กองทพัสหรัฐไดส้ังหารนายพลกสัซิม โซเล
มานี ผูบ้ญัชาการทหารคนส าคญัของอิหร่าน เม่ือช่วงตน้ปีที่ผ่านมา  

 
 
 
 
 

จนี 

จีนตอบโต้สหรัฐทันควัน ออกข้อบังคบับริษัทต่างชาติเป็นภัยต่อความม่ันคง 

       กระทรวงพาณิชยข์องจีนไดอ้อกขอ้บงัคบัใหม่ในวนัน้ีส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่นรายช่ือ "นิติบุคคลท่ีไม่น่าเช่ือถือ" โดยมุ่งเป้าไปท่ีบริษทั
ต่างชาติที่จีนระบุว่าเป็นอนัตรายต่ออธิปไตย, ความมัน่คง หรือผลประโยชน์ดา้นการพฒันาประเทศ  ทั้งน้ี บริษทัท่ีอยูใ่นรายช่ือดงักล่าว 
อาจถูกหา้มน าเขา้หรือส่งออกสินคา้จากจีน รวมทั้งอาจถูกหา้มไม่ใหล้งทุนในจีนดว้ย 

       นอกจากน้ี จีนยงัก  าหนดมาตรการอื่นๆ ไดแ้ก่ การเรียกเกบ็ค่าปรับ, การหา้มเขา้ประเทศ และการเพิกถอนใบอนุญาตท างานหรือการ
พ านกัอาศยัของพนกังานบริษทัต่างชาติเหล่านั้น  จีนประกาศขอ้บงัคบัใหม่ดงักล่าว หลงัจากล่าสุดเม่ือวานน้ี สหรัฐไดป้ระกาศหา้ม
ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัต๊ิกตอ็ก (TikTok) และวีแชท (WeChat) ของจีน โดยจะเร่ิมตั้งแต่วนัอาทิตยน้ี์เป็นตน้ไป และหา้มแอปจีน
ทั้งสองดงักล่าวใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตท่ีจ าเป็นในสหรัฐโดยพิจารณาจากความกงัวลดา้นความปลอดภยัและขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 

กระทรวงพาณิชยข์องจีนประณามการสั่งหา้มดงักล่าว และเรียกร้องใหส้หรัฐยติุพฤติกรรมเพื่อกลัน่แกลง้ และการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง 
พร้อมทั้งระบุในแถลงการณ์ว่า "จีนจะใชม้าตรการท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกตอ้งตามกฎหมายของบริษทัจีนอยา่งถึง
ที่สุด"  ก่อนหนา้น้ีจีนยนืยนัท่ีจะจดัท ารายช่ือบริษทัท่ีเป็นอนัตรายต่อผลประโยชน์ของจีน หลงัจากท่ีสหรัฐก าหนดมาตรการคว  ่าบาตร
และข้ึนบญัชีด ากบัหวัเว่ย เทคโนโลยี ่ซ่ึงเป็นบริษทัโทรคมนาคมยกัษใ์หญ่ของจีน  แมว้่าจีนไดป้ระกาศกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ดงักล่าว แต่กย็งั
ไม่เคยมีการเผยแพร่รายช่ือบริษทัต่างชาติเหล่านั้น โดยในเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา โกลบอล ไทมส์ ซ่ึงเป็นส่ือของรัฐบาลจีนรายงานว่า จีนอาจ
ก าหนดใหบ้ริษทัต่างๆ อาทิ แอปเปิล, ควอลคอมม ์และซิสโก อยูใ่นรายช่ือดงักล่าวเพื่อตอบโตก้บัการที่สหรัฐข้ึนบญัชีด าหวัเว่ย 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

21 ก.ย. 63 USA 19.30 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก 
 1.88 1.18 

22 ก.ย. 63 EUR 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันของผู้บริโภค ยโูรโซน 
 -14.7 -14.7 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง 
 5.965 M 5.860 M 

 USA 21.00 ดัชนีภาคการผลิต สาขาริชมอนด์  12 18 

23 ก.ย. 63 EUR 13.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคของเยอรมนี 

จากสถาบัน Gfk 
 -1.0 -1.8 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี 
 52.6 53.0 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบิการ เยอรมันนี  53.0 50.8 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน 
 - 51.7 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบิการ ยโูรโซน 
 - 50.1 

 USA 20.00 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย  0.6 % 0.9 % 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต   53.2 53.6 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบิการ   54.7 54.8 

24 ก.ย. 63 EUR 15.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจเยอรมนี  93.8 92.6 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  880 K 860 K 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่  875 K 901 K 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิตสาขาแคนซัส  13 14 

25 ก.ย. 63 USA 19.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน 
 11.2 % 1.5 % 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


