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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,893 1,926 

L2 1,888 1,931 

L3 1,883 1,936 

Date 22 Sep 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,926 

Target 1,893 

Stoploss 1,940 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าร่วงลงอย่างหนักเม่ือคืนน้ี การ
แข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ จากความ
กังวลเก่ียวกับการใช้มาตรการล็อกดาวน์
รอบใหม่ในหลายประเทศของยุโรป  ได้
สร้างแรงกดดันต่อราคาทองค าท าจุดต ่าสุด
ในรอบหลายสัปดาห์ ระหว่างวันมองแค่รี
บาวน์ ระวังแรงขายอีกคร้ัง แนะรอขาย 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่า  ไดรั้บแรงหนุนจากความกงัวลเกี่ยวกบัการใชม้าตรการลอ็กดาวน์รอบใหม่ในหลายประเทศของยโุรป ตั้งแต่เดนมาร์กไป
จนถึงกรีซ เพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะท่ีรายงานล่าสุดระบุวา่ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ อาจประกาศลอ็กดาวน์ทัว่
ประเทศเป็นคร้ังท่ี 2 หลงัจากจ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในองักฤษเพิ่มข้ึน 2 เท่าในทุก 7 วนั  นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหว่างสภาคองเกรส
และท าเนียบขาวเกี่ยวกบัการออกมาตรการเยยีวยาเศรษฐกิจคร้ังใหม่ยงัไม่มีความคืบหนา้ 

 มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงอยา่งหนกัเม่ือคืนน้ี (21 ก.ย.) เน่ืองจากการแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ไดส้ร้างแรงกดดนั
ต่อราคาทองค า นอกจากน้ี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการออกมาตรการเยยีวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ในสหรัฐ ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีฉุดราคาทองค าด่ิงลงเม่ือคืนน้ี
ดว้ย 

  นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีภาคการผลิต สาขาริชมอนด ์ ดชันีราคาที่อยูอ่าศยั  
ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ   จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีภาคการผลติสาขาแคนซัส  
ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                   



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Morning Report   22 กนัยายน 2563 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,910.6 -51.5 

Silver 24.387 -2.742 
Crude Oil 39.31 -1.80 

Dow Jones 27,147.70 -509.72 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
18/09/63 1,246.98 1,246.98 0.00 
21/09/63 1,246.98 1,278.82 +31.84 

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 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่า  ไดรั้บแรงหนุนจากความกงัวลเกี่ยวกบัการใช้
มาตรการลอ็กดาวน์รอบใหม่ในหลายประเทศของยโุรป ตั้งแต่เดนมาร์กไปจนถึง
กรีซ เพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่รายงานลา่สุดระบุว่า นาย
บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ อาจประกาศลอ็กดาวน์ทัว่ประเทศเป็น
คร้ังท่ี 2 หลงัจากจ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในองักฤษเพิ่มข้ึน 2 เท่า
ในทุก 7 วนั  นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหว่างสภาคองเกรสและท าเนียบขาว
เกี่ยวกบัการออกมาตรการเยยีวยาเศรษฐกิจคร้ังใหม่ยงัไม่มีความคืบหนา้  
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เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลงในเดือนส.ค.    ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed 

National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัลงสู่ระดบั 0.79 ในเดือนส.ค. จากระดบั 2.54 ในเดือนก.ค.  การร่วงลงของดชันีไดรั้บผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของการจา้งงานและการผลิต  ดชันี CFNAI เป็นดชันีถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดักิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐจ านวน 85 รายการ โดย
ดชันี CFNAI ท่ีมีค่าเป็นบวกจะบ่งช้ีถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าแนวโนม้ ขณะท่ีดชันี CFNAI ที่มีคา่เป็นลบจะบ่งช้ีถึงการขยายตวั
ของเศรษฐกิจที่ต  ่ากว่าแนวโนม้   

       ทั้งน้ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐจ านวน 40 รายการปรับตวัลงในเดือนส.ค. ขณะที่ 45 รายการมีค่าเป็นบวก  นกัวิเคราะห์ระบุวา่ 
ดชันี CFNAI ถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุดในการประเมินความเส่ียงในการเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ 

 
 

WHO 

WHO เผย 156 ประเทศทั่วโลกร่วมโครงการจัดซ้ือวัคซีนต้านโควิด   องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า ประเทศต่างๆทัว่โลกจ านวน 156 
ประเทศไดเ้ขา้ร่วมโครงการ COVAX ของ WHO ในการระดมเงินทุนเพื่อจดัซ้ือวคัซีนตา้นโควิด-19 เพื่อรับประกนัว่าประเทศสมาชิกจะ
สามารถเขา้ถึงวคัซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภยั  WHO ระบุวา่ โครงการดงักล่าวจะปกป้องกลุ่มประชากรที่มีความเส่ียงมากที่สุด เช่น 
คนชรา และเจา้หนา้ที่ดา้นสาธารณสุข โดย COVAX จะเช่ือมทรัพยากรและความตอ้งการวคัซีนเพื่อจดัหาวคัซีนส าหรับประเทศที่เขา้ร่วม
ในโครงการ   

       WHO ยงัเปิดเผยวา่ ประเทศต่างๆอีก 38 ประเทศจะใหค้  ามัน่ในการเขา้โครงการ COVAX ในอีกไม่กี่วนัขา้งหนา้ ขณะที่สหรัฐและจีน
ยงัคงไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว     

 
 

อังกฤษ 

เจ้าหน้าที่การแพทย์อังกฤษเสนอรัฐบาลยกระดับเตือนภัยโควิดสู่ระดับ 4    บรรดาหวัหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นการแพทย ์(CMOs) ขององักฤษออก
แถลงการณ์แนะน าใหรั้ฐบาลยกระดบัการเตือนภยัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากระดบั 3 สู่ระดบั 4 ในวนัน้ี   "CMOs ของ
องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส์ และไอร์แลนดเ์หนือไดพ้ิจารณาหลกัฐานต่างๆ และไดเ้สนอใหท้ั้ง 4 ชาติของสหราชอาณาจกัรยกระดบัการ
เตือนภยัสู่ระดบั 4" แถลงการณ์ระบุ 
       ทั้งน้ี การเตือนภยัสู่ระดบั 4 หมายความว่า ขณะน้ีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดเ้กิดข้ึนโดยทัว่ไป โดยมีการแพร่เช้ือในระดบัสูง 
ขณะท่ีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณ  นายแพทริก แวลแลนซ์ ท่ีปรึกษารัฐบาลองักฤษ กล่าววา่ ขณะน้ี จ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 

รายใหม่ในองักฤษเพิ่มข้ึน 2 เท่าในทุก 7 วนั ซ่ึงหากสถานการณ์ยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป กจ็ะท าใหอ้งักฤษมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่
จ านวน 50,000 รายต่อวนัภายในกลางเดือนหนา้ และจะมีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 200 รายต่อวนั 

 
 
 

อังกฤษ 
 

นายกฯอังกฤษเตรียมแถลงต่อสภาพรุ่งน้ี ลือสน่ันเล็งประกาศล็อกดาวน์รอบ 2  ประธานสภาสามญัชน ซ่ึงเป็นสภาล่างขององักฤษ กล่าว
ว่า นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะกล่าวแถลงการณ์ต่อรัฐสภาในวนัพรุ่งน้ี หลงัจากท่ีเขาไดใ้ชเ้วลา 3 วนัท่ีผา่นมาในการ
หารือกบัฝ่ายต่างๆเกี่ยวกบัมาตรการในการสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ส่ือรายงานว่า นายจอห์นสันอาจประกาศล็
อกดาวน์ทัว่ประเทศเป็นคร้ังท่ี 2 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดดงักล่าว 

         นอกจากน้ี นายจอห์นสันยงัมีก  าหนดเป็นประธานการประชุม COBRA ซ่ึงเป็นการประชุมฉุกเฉินเพื่อรับมือโควิด-19 ในวนัพรุ่งน้ี   
นายแพทริก แวลแลนซ์ ท่ีปรึกษารัฐบาลองักฤษ กล่าววา่ ขณะน้ี จ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในองักฤษเพิ่มข้ึน 2 เท่าในทุก 7 
วนั ซ่ึงหากสถานการณ์ยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป กจ็ะท าใหอ้งักฤษมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่จ านวน 50,000 รายต่อวนัภายใน
กลางเดือนหนา้ และจะมีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 200 รายต่อวนั  ขณะน้ี องักฤษมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 สะสมอยูท่ี่ 394,257 ราย และมี
ผูเ้สียชีวิตจ านวน 41,777 ราย   

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   


