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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,893 1,926 

L2 1,888 1,931 

L3 1,874 1,936 

Date 23 Sep 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,893 

Target 1,926 

Stoploss 1,870 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าปิดลบโดยได้รับแรงกดดันจาก
สกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างต่อเน่ือง  
จากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ
ยงัส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย   ตลาดยัง
เผชิญกับแรงกดดัน อาจท าให้ราคาอ่อนตัว
ลง  นักลงทุนอาจรอต้ังรับตามกรอบที่ให้ไว้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

           ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนเป็นวนัท่ี 2 ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากมาตรการลอ็กดาวน์ในยโุรปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากขอ้พิพาทระหว่างสหรัฐและจีน 
รวมทั้งความขดัแยง้ระหว่างสภาคองเกรสและท าเนียบขาวในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหม่ 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (22 ก.ย.) โดยไดรั้บแรงกดดนัจากสกุลเงินดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐยงัส่งผลใหน้กัลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั  นอกจากน้ี สัญญาทองค ายงัไดรั้บปัจจยัลบ
จากการที่นกัลงทุนลดการถือครองทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั หลงัจากสมาคมนายหนา้อสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบา้นมือสองเพิ่มข้ึน 2.4% ในเดือนส.ค. หลงัจากพุ่งข้ึน 24.7% ในเดือนก.ค. ซ่ึงเป็นการทะยานข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลในปี 
2511   

ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของยอดขายบา้นในเดือนส.ค.ไดรั้บแรงหนุนจากอปุสงคใ์นตลาด, สตอ็กบา้นที่ลดลง, อตัราดอกเบ้ียจ านองในระดบัต ่า และราคา
บา้นท่ีดีดตวัข้ึน โดยราคาเฉลี่ยของบา้นพุ่งข้ึน 11.4% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดบั 310,600 ดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์   

  นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่    ดชันีราคาที่อยูอ่าศยั  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการ
บริการ   จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีภาคการผลิตสาขาแคนซัส  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                   



 

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


Morning Report   23 กนัยายน 2563 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,910.6 -51.5 

Silver 24.387 -2.742 
Crude Oil 39.60 +0.29 

Dow Jones 27,288.18 +140.48 

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 1,278.82 1,278.23 -0.59 

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

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนเป็นวนัท่ี 2 ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุล
เงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากมาตรการล็
อกดาวน์ในยโุรปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
       นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากขอ้พิพาทระหวา่งสหรัฐและจีน 
รวมทั้งความขดัแยง้ระหว่างสภาคองเกรสและท าเนียบขาวในการออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหม่ 
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ปธ.เฟดชิคาโกช้ีศก.สหรัฐอาจถดถอย หากคองเกรสไม่อนุมัติมาตรการกระตุ้นศก. 
      นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า สหรัฐเผชิญความเส่ียงท่ีจะมีการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ี
ล่าชา้ หรืออาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากสภาคองเกรสไม่สามารถอนุมติัมาตรการทางการคลงัในการเยยีวยาชาวอเมริกนัที่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายอีแวนส์คาดวา่อตัราว่างงานในสหรัฐจะปรับตวัลงสู่ระดบั 5.5% ในปลายปีหนา้ 

นายอีแวนส์ยงัระบุวา่ เขาไม่คาดวา่เฟดจะเพิ่มวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเร็วๆน้ี   

        ขณะน้ีเฟดซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หม่ืนลา้นดอลลาร์/เดือน และซ้ือตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนัการ
จ านอง (MBS) ในวงเงิน 4 หม่ืนลา้นดอลลาร์/เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน  ประธานเฟดสาขาชิคาโกยงักล่าวว่า ปัจจยัความไม่
แน่นอนในขณะน้ี ไดแ้ก่ นโยบายทางการคลงั, การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

 "พาวเวล"เผยเศรษฐกิจสหรัฐยงัมีความไม่แน่นอน ขณะเฟดพร้อมหนุนการฟ้ืนตัว 

        นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ไดเ้ขา้ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ
บริการการเงินประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐในวนัน้ีเกี่ยวกบัการด าเนินการของเฟดและรัฐบาลสหรัฐในการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายพาวเวลกลา่ววา่ เศรษฐกิจสหรัฐก าลงัฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกนานกวา่ท่ีจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  นายพาวเวลยงัระบุว่า เฟดยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะใช้
เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีมีอยูเ่พื่อพยงุเศรษฐกิจสหรัฐใหฟ้ื้นตวัจากผลกระทบของโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดในขณะน้ี และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่า 
เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่ง และลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเศรษฐกิจ    ขณะเดียวกนั นายพาวเวล
ไดเ้นน้ย  ้าถึงความจ าเป็นในการใชน้โยบายทั้งในดา้นการเงินและการคลงั เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจในระยะยาว  นายพาวเวลยงัเปิดเผยวา่ ขณะน้ีเฟดก าลงัปล่อยกูว้งเงิน 2 พนัลา้นดอลลาร์จากโครงการ Main Street Lending 

Program ใหแ้ก่ภาคธุรกิจซ่ึงไม่สามารถไดรั้บสินเช่ือจากช่องทางอื่น   

     นอกจากน้ี เฟดยงัไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียใกล ้0% ขณะท่ีเพิ่มวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจสหรัฐ  ส่วนในวนัพรุ่งน้ี นายพาวเวลจะเขา้ใหข้อ้มูลต่อคณะอนุกรรมการประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ ก่อนที่จะเขา้
แถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาในวนัพฤหสับดี 

 
 

EU 
 

EU เตรียมถกประเด็นการค้ากับอังกฤษพรุ่งน้ี หวังผ่าทางตันการเจรจา 

       แหล่งข่าวระบุว่า นายมิเชล บาร์นิเยร์ หวัหนา้ผูแ้ทนเจรจาการคา้ฝ่ายสหภาพยโุรป (EU) จะเดินทางมายงักรุงลอนดอนในวนัพรุ่งน้ีเพื่อ
ท าการเจรจาการคา้อยา่งไม่เป็นทางการกบัองักฤษ  ก่อนหนา้น้ี นายบาร์นิเยร์จดัการเจรจาการคา้กบันายเดวิด ฟรอส ผูแ้ทนการเจรจาฝ่าย
องักฤษ ในช่วงตน้เดือนน้ี ซ่ึงเป็นการเจรจาเป็นรอบท่ี 8 แต่กไ็ม่มีความคืบหนา้แต่อยา่งใด   นายบาร์นิเยร์กล่าวว่า EU ไดแ้สดงความ
ยดืหยุน่ต่อองักฤษเกี่ยวกบัขอ้เรียกร้องดา้นการประมง และในดา้นอื่นๆ แต่ทางฝ่ายองักฤษไม่ไดแ้สดงท่าทีตอบรับแต่อยา่งใด  นายบาร์นิ
เยร์ยงักล่าวว่า EU ก าลงัเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่องักฤษอาจแยกตวัออกจาก EU ในปลายปีน้ีโดยไม่มีการท าขอ้ตกลง (no-deal Brexit) 

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   


