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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 September 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,926 

Target 1,893 

Stoploss 1,940 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค ายงัไม่สามารถดดีตวัขึน้ได้มากนัก 
แรงกดดนัจากสกลุเงนิดอลลาร์  ดอลลาร์ที่
แข็งค่าจะลดความน่าดงึดูดของทอง โดยท า
ให้สัญญาทองมรีาคาแพงขึน้ส าหรับผู้ถือ
ครองเงนิสกลุอืน่  การดดีตวัอาจท าได้จ ากดั
หลงัจากดดีตวัไม่ผ่านแนวต้าน  นักลงทุน
สามารถเปิดเกง็ก าไรทศิทางขาลงได้  

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่า  ไดรั้บแรงหนุนจากความกงัวลเก่ียวกบัการใชม้าตรการลอ็กดาวน์รอบใหม่ในหลายประเทศของยโุรป ตั้งแต่เดนมาร์กไป
จนถึงกรีซ เพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ขณะท่ีรายงานล่าสุดระบุวา่ นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ อาจประกาศลอ็กดาวน์ทัว่
ประเทศเป็นคร้ังท่ี 2 หลงัจากจ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควดิ-19 รายใหม่ในองักฤษเพ่ิมข้ึน 2 เท่าในทุก 7 วนั  นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหวา่งสภาคองเกรส
และท าเนียบขาวเก่ียวกบัการออกมาตรการเยยีวยาเศรษฐกิจคร้ังใหม่ยงัไม่มีความคืบหนา้   
                มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าอ่อนตวัลงโดยไดรั้บผลกระทบจากการแขง็ค่าของดอลลาร์ นอกจากน้ี ราคาทองยงัด่ิงลงจากการท่ีนกัลงทุน
ขายท าก าไร หลงัจากราคาพุง่ข้ึนเกือบ 30% นบัตั้งแต่ตน้ปีน้ี   ยา่งไรก็ตาม นกัวเิคราะห์ระบุวา่ หากสหรัฐชะลอการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐในวนัท่ี 3 พ.ย. ก็จะส่งผลใหน้กัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั และหนุนใหร้าคาทองพุง่ท าสถิติสูงสุดคร้ังใหม่ 

นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีภาคการผลิต สาขาริชมอนด ์ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั  
ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีภาคการผลิตสาขาแคนซสั  
ค  าสัง่ซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                     
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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 

วนัที่ 
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 

 

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 

ส านักงบประมาณสหรัฐคาดหนีสิ้นรัฐบาลจ่อพุ่ง 2 เท่าของจดีพีใีนปี 2593 
     ส านกังบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) ออกรายงานคาดการณ์วา่ หน้ีสินของรัฐบาลกลางสหรัฐจะพุง่ข้ึนเกือบสองเท่าของ
ตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2593 เน่ืองจากรัฐบาลไดใ้ชง้บประมาณจ านวนมหาศาลในการรับมือกบัภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  "แมว้า่หลงัจากท่ีผลกระทบของโรคโควดิ-19 ใน 2563 ผอ่นคลายลง
แลว้ แต่ยอดขาดดุลงบประมาณในช่วงหลายปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะพุง่สูงข้ึน เม่ือพิจารณาจากสถิติในประวติัศาสตร์ โดยคาดวา่ยอด
ขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐจะพุง่ข้ึนแตะระดบั 13% ของ GDP ในปี 2593 จากระดบั 5% ของ GDP ในปี 2573" รายงาน
ของ CBO ระบุ  ทั้งน้ี จากยอดขาดดุลงบประมาณท่ีมีการคาดการณ์ดงักล่าวนั้น จะส่งผลใหรั้ฐบาลกลางสหรัฐมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ GDP 
พุง่ข้ึนแตะระดบั 195% ในปี 2593 จากระดบั 98% ในปี 2563   
       ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดอ้อกรายงานเตือนเม่ือเดือนมิ.ย.ท่ีผา่นมาวา่ หน้ีสินของรัฐบาล
สหรัฐอยูใ่นสถานะท่ีไม่ย ัง่ยนื และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนนโยบายเพ่ือท่ีจะลดการขาดดุลดา้นการคลงั และท าใหต้วัเลขหน้ีสิน
ปรับตวัลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในระยะกลางน้ี 

 
 
 

อนิเดีย 

อนิเดยีลุ้นผลทดสอบวคัซีนต้านโควดิปลายปีนี ้คาดใช้ได้เร็วสุดช่วงคร่ึงปีหน้า 
    ศาสตราจารย ์กากนัดีป คงั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจุลชีววทิยาแห่งวทิยาลยัการแพทย ์Christian Medical College ของอินเดีย และหน่ึงใน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยัวคัซีนของ WHO เปิดเผยกบัส่ือมวลชนวา่ อินเดียอาจไดใ้ชว้คัซีนตา้นไวรัสโควดิ-19 ภายใน
ตน้ปี 2564  ศาสตราจารยก์ากนัดีปกล่าววา่ ภายในส้ินปีน้ี เราจะมีขอ้มูลท่ีบอกไดว้า่ วคัซีนใดจะใชไ้ดผ้ลและไม่ไดผ้ลบา้ง หากผลการ
ทดสอบวคัซีนเป็นท่ีน่าพอใจภายในช่วงปลายปีน้ี เราก็จะพิจารณาเลือกวคัซีนจ านวนหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะน ามาใชไ้ดใ้นช่วง
คร่ึงแรกของปี 2564 และคาดวา่จะมีวคัซีนใชไ้ดม้ากข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั   
     อยา่งไรก็ดี การน าวคัซีนออกมาใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยักบัประชาชนกวา่ 1.3 พนัลา้นคนนั้น ถือเป็นความทา้ทายใหญ่ในการต่อสูก้บัโรค
โควดิ-19 ซ่ึงศาสตราจารยก์ากนัดีปกล่าววา่ วคัซีนชนิดใดก็ตามท่ีอยูใ่นช่วงการทดลองระยะท่ี 3 ไม่วา่จะวจิยัในประเทศหรือทดสอบโดย
บริษทัยาฝ่ังตะวนัตก ก็มีโอกาสประสบความส าเร็จเพียง 50%        

 
 
 

จีน 

 นักวเิคราะห์เช่ือเศรษฐกจิจนีฟ้ืนตวัจากวกิฤตโิควดิ-19 ได้แข็งแกร่ง 
      นายจิม โอนีล อดีตหวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของโกลดแ์มน แซคส์ คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจีนจะฟ้ืนตวัจากวกิฤติการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 ไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง เม่ือประเมินจากขอ้มูลยอดคา้ปลีกจีนท่ีดีดตวัข้ึน 0.5% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซ่ึงเป็นการ
ปรับตวัข้ึนคร้ังแรกของปีน้ีดว้ย  
      นอกจากน้ี นายโอนีลยงัมองวา่ เศรษฐกิจจีนจะฟ้ืนตวัจนเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจโลกดว้ย  ก่อนหนา้น้ี ธนาคารพฒันา
เอเชีย (ADB) เปิดเผยรายงานระบุวา่ จีนเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศท่ีเศรษฐกิจขยายตวัสวนทางภูมิภาค โดยคาดวา่ GDP จีนจะขยายตวั 1.8% 
ในปีน้ี และ 7.7% ในปีหนา้ โดยไดแ้รงหนุนจากการด าเนินมาตรการดา้นสาธารณสุขท่ีประสบความส าเร็จ 
      ส าหรับผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนนั้น ไตรมาส 2/2563 ขยายตวั 3.2% ซ่ึงฟ้ืนตวัข้ึน หลงัจากท่ีหดตวัลง 6.8% 
ในไตรมาส 1 และดีกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่จะขยายตวัเพียง 2.5%  ตวัเลข GDP ไตรมาส 2 ของจีนท่ีออกมาดีเกินคาดนั้น ไดรั้บ
ปัจจยัหนุนจากการท่ีรัฐบาลจีนยติุการใชม้าตรการลอ็กดาวน์ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก าหนดนโยบายของจีนไดอ้อกมาตรการต่างๆ เพ่ือรับมือ
กบัผลกระทบของวกิฤตโควดิ-19 

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   


