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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 September 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซื้อ 1,940 

Target 1,963 

Stoploss 1,930 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ทองค ายงัเคลือ่นตวัในกรอบ ยงัไม่มี
ทศิทางทีชั่ดเจนมากนัก แม้ว่าดอลลาร์จะ
อ่อนค่าลงกต็าม มองว่าตลาดยงัต้องรอ
ปัจจยัใหม่ ๆ มากระตุ้น  แต่อย่างไรกต็าม
หากนักลงทุนจะพจิารณาเข้าตลาด แนะนัก
ลงทุนพจิารณาเข้าซ้ือตามกรอบแนวรับ
ของวนัไปก่อน   

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

               ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบสกลุเงินหลกัในวนัน้ี หลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณวา่จะคงอตัราดอกเบ้ียใกล ้0% เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 
ทั้งน้ี เฟดมีมติคงอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ีระดบั 0.00-0.25% ในการประชุมวานน้ี และส่งสญัญาณวา่จะคงอตัราดอกเบ้ียจนถึงปี 2566    นอกจากน้ี เฟดระบุ
วา่จะยงัคงถือครองพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยเฟดจะซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หม่ืนลา้นดอลลาร์/เดือน และซ้ือตรา
สารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนัการจ านอง (MBS) ในวงเงิน 4 หม่ืนลา้นดอลลาร์/เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน  
                มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค ายงัเคล่ือนไหวในกรอบท่ีเร่ิมท ามุมแคบลง เบ้ือตน้มองวา่ตลาดยงัไม่ตอบสนองต่อนโยบายของเฟดท่ีก่อน
หนา้น้ีไม่ไดมี้การออกมาตราการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติม กราฟรายส่ีชัว่โมงยงัเคล่ือนไหวไร้ทิศทาง   

นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ดชันีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีภาคการ
ผลิต สาขาริชมอนด ์ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบิการ   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ยอดขายบา้น
ใหม่  ดชันีภาคการผลิตสาขาแคนซสั  ค  าสัง่ซ้ือสินคา้คงทน 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 

วนัที่ 
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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

              ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (18 ก.ย.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกบัเยนเป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกนัแลว้ และเยนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 สปัดาห์
เม่ือเทียบกบัดอลลาร์ เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือเยนในฐานะสกลุเงิน
ปลอดภยั ท่ามกลางความวติกเก่ียวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนในยโุรป 
และสหรัฐยงัไม่มีความคืบหนา้ในการเจรจามาตรการกระตุน้ดา้นการคลงัเพื่อ
ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดดงักล่าว 
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สหรัฐฯ  
–  

ญี่ปุ่ น 

"ทรัมป์-ซูงะ"เห็นพ้องสหรัฐและญี่ปุ่ นร่วมมอืต้านโควดิ, ยกระดบัพนัธมติรด้านความมัน่คง 
      นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น และประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐ ไดห้ารือกนัทางโทรศพัทเ์ม่ือคืนน้ี โดยผูน้ าทั้ง
สองไดเ้ห็นพอ้งท่ีจะยกระดบัการเป็นพนัธมิตรดา้นความมัน่คงระหวา่งสหรัฐและญ่ีปุ่น และจะท างานร่วมกนัเพ่ือรับมือกบัการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19  นายซูงะไดเ้ปิดเผยกบัผูส่ื้อข่าวภายหลงัการสนทนาร่วมกบัปธน.ทรัมป์วา่ "ผมไดก้ล่าวกบัปธน.ทรัมป์วา่ การ
เป็นพนัธมิตรถือเป็นเสาหลกัของการสร้างสนัติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ขณะท่ีปธน.ทรัมป์ก็กล่าวกบัผมวา่ สหรัฐและญ่ีปุ่นควร
ยกระดบัการเป็นพนัธมิตรดา้นความมัน่คงใหมี้ความแขง็แกร่งมากข้ึน และปธน.ทรัมป์เองก็ยนิดีท่ีจะใหผ้มโทรศพัทถึ์งท่านเพ่ือ
ปรึกษาหารือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง"   
     ผูน้ าญ่ีปุ่นและสหรัฐยงัไดห้ารือกนัเก่ียวกบัสถานการณ์เกาหลีเหนือ และแนวทางในการรับมือกบัผลกระทบของไวรัสโควดิ-19 โดยทั้ง
สองฝ่ายไดต้กลงกนัวา่จะใหค้วามร่วมมือในการพฒันาวคัซีนตา้นไวรัสโควดิ-19, แจกจ่ายวคัซีน และแบ่งปันแนวทางในการรักษาโรคโค
วดิ-19 โดยการสนทนาเม่ือคืนน้ีใชเ้วลาประมาณ 25 นาที  เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นเปิดเผยกบัส านกัข่าวเกียวโดวา่ ในระหวา่งการสนทนา
คร้ังน้ี นายซูงะไดร้้องขอใหป้ธน.ทรัมป์ยงัคงสนบัสนุนญ่ีปุ่นในภารกิจการน าชาวญ่ีปุ่นท่ีถูกเกาหลีเหนือลกัพาตวัไปในช่วงทศวรรษท่ี 
1970 และ 1980 กลบัสู่ประเทศ   
     นอกจากน้ี ผูน้ าทั้งสองยงัไดแ้ลกเปล่ียนมุมมองเก่ียวกบัการเปิดเสรีอินโด-แปซิฟิก และไดต้กลงกนัวา่จะร่วมมือกนัเพ่ือเสริมสร้าง
เศรษฐกิจโลกใหมี้ความแขง็แกร่งมากข้ึน 

 
 

อนิเดีย 

อนิเดยีเผยยอดตดิเช้ือโควดิพุ่งทะลุ 5.48 ล้านราย ยอดเสียชีวติเพิม่เป็น 87,882 ราย 
     กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยวา่ ในรอบ 24 ชัว่โมงท่ีผา่นมา อินเดียพบผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 เพ่ิมอีก 86,961 ราย ท าใหย้อดรวมผูติ้ด
เช้ือสะสมในประเทศพุง่ข้ึนแตะระดบั 5,487,580 ราย ขณะเดียวกนัพบผูเ้สียชีวติเพ่ิมอีก 1,130 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวติเพ่ิมข้ึนเป็น 
87,882 ราย  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลหลงัไดรั้บการรักษาจนหายดีแลว้อยูท่ี่ 4,396,399 ราย ส่วนผูท่ี้ยงัคงรักษาตวั
อยูใ่นโรงพยาบาลมีจ านวน 1,003,299 ราย   
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ขอ้มูลจากสภาวจิยัทางการแพทยแ์ห่งอินเดีย (ICMR) ระบุวา่ นบัจนถึงวนัอาทิตยท่ี์ 20 ก.ย. อินเดียได้
ตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ใหก้บัประชาชนทัว่ประเทศไปแลว้ 64,392,594 ราย และเฉพาะวนัอาทิตยเ์พียงวนัเดียวนั้น มีผูเ้ขา้รับการตรวจหา
เช้ือจ านวนมากถึง 731,534 ราย  ทั้งน้ี อินเดียเป็นประเทศท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 มากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากสหรัฐ 

 
 

เกาหลเีหนือ 
 
 

ส่ือเปิดโปงเอกสารช้ีเกาหลเีหนือฟอกเงนิผ่านธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐ 
     สถานีโทรทศัน์ NBC News เปิดเผยเอกสารลบัซ่ึงบ่งช้ีถึงวธีิการท่ีเกาหลีเหนือใชใ้นการฟอกเงินผา่นบริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม่เพ่ือบริหาร
จดัการสินทรัพยโ์ดยไม่เปิดเผยช่ือเจา้ของ (shell company) ภายใตค้วามช่วยเหลือของบริษทัจีน ดว้ยการโยกเงินผา่นธนาคารท่ีมีช่ือเสียง
ในสหรัฐ  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีปรากฎในเอกสารลบัของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ซ่ึงระบุวา่ 
ธุรกรรมการเงินท่ีด าเนินการโดยบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเกาหลีเหนือนั้น บางคร้ังจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในเวลาเพียงไม่ก่ีวนัหรือไม่ก่ี
ชัว่โมง และไม่มีหลกัฐานท่ีมาทางการเงินอยา่งชดัเจนปรากฏใหเ้ห็น  นายกราแฮม บาร์โรว ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการป้องกนัการฟอกเงินจาก
ลอนดอนกล่าววา่ การท าธุรกิจกรรมประเภทน้ีถูกจดัวา่ "มีความเส่ียงสูง" และแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการปกปิดตน้ก าเนิดของ
เงินท่ีผิดกฎหมาย   

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

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

22 ก.ย. 63 EUR 21.00 ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค ยูโรโซน 
 -14.7 -14.7 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมอืสอง 
 5.965 M 5.860 M 

 USA 21.00 ดชันีภาคการผลติ สาขาริชมอนด์  12 18 

23 ก.ย. 63 EUR 13.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของเยอรมนี 

จากสถาบัน Gfk 
 -1.0 -1.8 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนัน ี
 52.6 53.0 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบิการ เยอรมนัน ี  53.0 50.8 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ ยูโรโซน 
 - 51.7 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการบิการ ยูโรโซน 
 - 50.1 

 USA 20.00 ดชันีราคาทีอ่ยู่อาศัย  0.6 % 0.9 % 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ   53.2 53.6 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบิการ   54.7 54.8 

24 ก.ย. 63 EUR 15.00 ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิเยอรมน ี  93.8 92.6 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  880 K 860 K 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่  875 K 901 K 

 USA 22.00 ดชันีภาคการผลติสาขาแคนซัส  13 14 

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

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


