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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,870 1,903 

L2 1,863 1,913 

L3 1,858 1,918 

Date 23 September 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,903 

Target 1,870 

Stoploss 1,923 

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

 

               ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนเป็นวนัท่ี 2 ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากมาตรการลอ็กดาวน์ในยโุรปเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19   นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากขอ้พิพาทระหวา่งสหรัฐและจีน 
รวมทั้งความขดัแยง้ระหวา่งสภาคองเกรสและท าเนียบขาวในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหม่ 
                มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าอ่อนตวัลงโดยไดรั้บผลกระทบจากการแขง็ค่าของดอลลาร์ นอกจากน้ี ราคาทองยงัด่ิงลงจากการท่ีนกัลงทุน
ขายท าก าไร หลงัจากราคาพุง่ข้ึนเกือบ 30% นบัตั้งแต่ตน้ปีน้ี   ยา่งไรก็ตาม นกัวเิคราะห์ระบุวา่ หากสหรัฐชะลอการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐในวนัท่ี 3 พ.ย. ก็จะส่งผลใหน้กัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั และหนุนใหร้าคาทองพุง่ท าสถิติสูงสุดคร้ังใหม่ 

นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการ
บริการ   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 39.60 +0.29 

Dow Jones 27,288.18 +140.48 

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 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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

        ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนเป็นวนัท่ี 2 ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะ
สกลุเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจจาก
มาตรการลอ็กดาวน์ในยโุรปเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  
       นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากขอ้พิพาทระหวา่งสหรัฐและจีน 
รวมทั้งความขดัแยง้ระหวา่งสภาคองเกรสและท าเนียบขาวในการออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหม่ 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐฉะจนีกลางทีป่ระชุม UN เมนินานาชาตเิรียกร้องสร้างความปรองดอง 
     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ผูน้ าสหรัฐและจีนเปิดฉากปะทะคารมกนัในท่ีประชุมออนไลนข์ององคก์ารสหประชาชาติ (UN) โดยได้
แถลงตอบโตก้นัเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ขณะท่ีไม่สนใจเสียงเรียกร้องของนานาชาติใหส้ร้างความปรองดองกนัเพ่ือร่วม
ฝ่าวกิฤติดา้นสาธารณสุขระดบัโลกน้ี   
     ทั้งน้ี วรรคหน่ึงในสุนทรพจนท่ี์บนัทึกไวล่้วงหนา้เพ่ือน ามาเปิดในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่ง UN นั้น ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์
แห่งสหรัฐไดก้ล่าววา่ "องคก์ารสหประชาชาติตอ้งใหจี้นรับผิดชอบการกระท าของตนเอง" เน่ืองจากปธน.ทรัมป์เช่ือวา่ จีนท าใหโ้รคโค
วดิ-19 แพร่ระบาดทัว่โลก หลงัจากพบเช้ือไวรัสดงักล่าวท่ีจีนเป็นประเทศแรกเม่ือปลายปีท่ีแลว้ นอกจากน้ี ปธน.ทรัมป์ยงัวพิากษว์จิารณ์
จีน และระบุวา่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดถู้กจีนครอบง า โดยการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จท่ีระบุวา่ ไม่มีหลกัฐานช้ีชดัถึงการติดเช้ือ
จากคนสู่คนในช่วงท่ีไวรัสเร่ิมระบาด  หลงัจากท่ีปธน.ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์โจมตีจีนนั้น ประธานาธิบดีสี จ้ินผิงไดเ้รียกร้องใหส้ร้าง
ความปรองดอง เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควดิ-19 และตอ้งสนบัสนุนบทบาทในการด าเนินงานของ WHO ในฐานะแกนน าหลกัเพื่อ
ฝ่าวกิฤติน้ีไปใหไ้ด ้ปธน.สีกล่าววา่ ไม่สมควรท่ีจะรับฟังความพยายามท่ีจะโยงประเด็นน้ีใหเ้ป็นเร่ืองการเมืองและการใส่ร้ายป้ายสี  
ส าหรับความกงัวลท่ีหลายฝ่ายเกรงวา่ ความขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐและจีนจะน าไปสู่สงครามเยน็รอบใหม่นั้น ปธน.สีไดย้นืยนัวา่ จีนมุ่งมัน่
ท่ีจะส่งเสริมการพฒันาอยา่งสนัติและเปิดกวา้งต่อการร่วมมือกนั โดยไม่ไดมุ่้งใชอ้  านาจเพ่ือรุกราน หรือขยายอิทธิพลแต่อยา่งใด  ปธน.สี
กล่าววา่ "เราไม่ตอ้งการสูร้บไม่วา่จะในสงครามเยน็หรือในสงครามร้อนกบัประเทศใดๆ ก็ตาม" 
     ทั้งน้ี การแถลงสุนทรพจน์ในวาระครบรอบ 75 ปีของ UN จดัข้ึนในขณะท่ีหลายประเทศพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ซ่ึงจนถึงขณะน้ีมีผูติ้ดเช้ือทัว่โลกแลว้กวา่ 31 ลา้นราย และเสียชีวติกวา่ 960,000 ราย 

 
 

สหรัฐฯ 
 

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวเลีย่งชัตดาวน์  
     สภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐมีมติดว้ยคะแนนเสียง 359 ต่อ 57 เสียง ผา่นร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายชัว่คราวเม่ือคืนน้ีตามเวลาสหรัฐ 
เพ่ือหลีกเล่ียงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ (ชตัดาวน์) ก่อนท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 ก.ย.น้ี   
ร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวดงักล่าวซ่ึงจะถูกส่งใหก้บัวฒิุสภาสหรัฐพิจารณาเป็นล าดบัต่อไปนั้น จะท าใหห้น่วยงานของรัฐบาลกลาง
สหรัฐยงัคงสามารถเปิดด าเนินการและมีงบประมาณใชจ่้ายไปจนถึงวนัท่ี 11 ธ.ค.ปีน้ี อีกทั้งยงัท าใหส้ภาคองเกรสมีเวลามากพอท่ีจะ
ตดัสินใจวา่ควรจะผา่นกฎหมายงบประมาณประจ าปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.น้ีหรือไม่ 

 
 

ญี่ปุ่ น 

นายกฯญี่ปุ่ น-ผู้ว่าการ BOJ เห็นพ้องร่วมมอืใกล้ชิดด้านนโยบายการเงนิ 
      นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น และนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผูว้า่การธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) ไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัในวนัน้ีวา่ 
รัฐบาล และ BOJ จะยงัคงติดต่อส่ือสารและใหค้วามร่วมมือดา้นนโยบายกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยทั้งสองฝ่ายไดป้ระชุมร่วมกนัเป็นคร้ังแรก
นบัตั้งแต่ท่ีนายซูงะเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นเม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้  นายคุโรดะกล่าวกบัผูส่ื้อขา่วภายหลงัเขา้ร่วมประชุมท่ีส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ BOJ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการตามเป้าหมายท่ีเคยตกลงไวร่้วมกบัคณะท างานของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เม่ือ
เดือนม.ค. 2556 โดย BOJ ไดใ้หค้  ามัน่สญัญาในเวลานั้นวา่จะด าเนินนโยบายผอ่นคลายการเงินเพ่ือผลกัดนัอตัราเงินเฟ้อใหดี้ดตวัข้ึนสู่
เป้าหมายท่ีระดบั 2%   
      เม่ือผูส่ื้อข่าวถามเก่ียวกบัเงินเยนท่ีแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงสุดสปัดาห์ท่ีผา่นมานั้น นายคุโรดะกล่าววา่ ค่าเงินเยน
เคล่ือนไหวอยา่งมีเสถียรภาพ และสะทอ้นถึงปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

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   


