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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,855 1,882 

L2 1,849 1,886 

L3 1,844 1,892 

Date 24 Sep 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,882 

Target 1,855 

Stoploss 1,900 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าปิดลบโดยได้รับแรงกดดันจาก
สกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างต่อเน่ือง  
นอกจากน้ี ความคืบหน้าเก่ียวกับการผลิต
วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ยงัท าให้นักลงทุน
ลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย  ระหว่างวันอาจเห็นการรีบาวน์ 
แนะขายตามกรอบแนวต้าน 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

           ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนเป็นวนัท่ี 2 ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากมาตรการลอ็กดาวน์ในยโุรปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากขอ้พิพาทระหว่างสหรัฐและจีน 
รวมทั้งความขดัแยง้ระหว่างสภาคองเกรสและท าเนียบขาวในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหม่ 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืน เน่ืองจากการแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจยักดดนัตลาด นอกจากน้ี ความ
คืบหนา้เกี่ยวกบัการผลิตวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ยงัท าใหน้กัลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั  ดอลลาร์แขง็ค่าหลงัจากที่ 
นายพาเวลไดเ้ขา้ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐเม่ือวานน้ีเกี่ยวกบัการด าเนินการของเฟดในการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายพาวเวลกล่าววานน้ีว่า เศรษฐกจิสหรัฐก าลงัฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกนานกวา่ท่ีจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ขณะท่ีเฟดยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทั้งหมดท่ีมีอยูเ่พื่อพยงุ
เศรษฐกิจสหรัฐใหฟ้ื้นตวัจากผลกระทบของโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดในขณะน้ี และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่า เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจสามารถฟ้ืน
ตวัอยา่งแขง็แกร่ง และลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเศรษฐกิจ  นกัลงทุนจบัตาถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อ
คณะอนุกรรมการว่าดว้ยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ในสภาคองเกรสวนัน้ี 

  นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีภาคการผลิต
สาขาแคนซสั  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                   



 

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


Morning Report   24 กนัยายน 2563 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,868.4 -39.2 

Silver 23.105 -1.418 
Crude Oil 39.93 +0.13 

Dow Jones 26,763.13 -525.05 

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 1278.23 1267.14 -11.09 
24/09/63 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดชันีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนในวนัน้ี สวน
ทางตลาดหุน้ท่ีร่วงลง โดยนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั 
ขณะที่มีความกงัวลเกี่ยวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 
     ดอลลาร์ยงัไดแ้รงหนุนจากการที่นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก ส่งสัญญาณการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย โดยเขากล่าววา่ 
เฟดอาจเร่ิมปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย ก่อนท่ีเฟดจะบรรลุเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ย 
2%   
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สหรัฐฯ 
 

J&J เผยบริษัทเร่ิมท าการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ในเฟส 3 แล้ว 

      บริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยว่า ทางบริษทัไดเ้ร่ิมท าการทดลองวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ในเฟส 3 แลว้ โดยจะมี
อาสาสมคัรเขา้ร่วมในโครงการมากถึง 60,000 ราย  การทดลองดงักล่าวจะมีข้ึนในสถานท่ีกว่า 200 แห่งทั้งในสหรัฐและประเทศต่างๆ ซ่ึง
รวมถึง อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย เมก็ซิโก เปรู และแอฟริกาใต ้โดยอาสาสมคัรจะตอ้งมีอายมุากกว่า 18 ปีข้ึนไป 

     การทดลองวคัซีนตา้นโควิด-19 ของ J&J ในคร้ังน้ี ถือเป็นคร้ังใหญ่ท่ีสุดในโลก ขณะท่ีบริษทัไฟเซอร์และโมเดอร์นาท าการทดลอง
วคัซีนโดยมีอาสาสมคัรเพียง 30,000 ราย  J&J นบัเป็นบริษทัแห่งที่ 4 ในสหรัฐที่เขา้สู่การทดลองวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 เฟส 3 ซ่ึงเป็นเฟส
สุดทา้ย โดยอีก 3 บริษทัคือ โมเดอร์นา ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนกา้ 

 
 

สหรัฐฯ 
 

บอนด์ยลีด์สหรัฐดีดตัวขานรับคืบหน้าวัคซีนต้านโควิด  

       อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัข้ึนในวนัน้ี ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั หลงัมี
ความคืบหนา้ในการพฒันาวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19  ณ เวลา 00.25 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีด
ตวัสู่ระดบั 0.686% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 1.443%  ราคาพนัธบตัร และอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั   

      บริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยว่า ทางบริษทัไดเ้ร่ิมท าการทดลองวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ในเฟส 3 แลว้ โดยจะมี
อาสาสมคัรเขา้ร่วมในโครงการมากถึง 60,000 ราย  การทดลองดงักล่าวจะมีข้ึนในสถานท่ีกว่า 200 แห่งทั้งในสหรัฐและประเทศต่างๆ ซ่ึง
รวมถึง อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย เมก็ซิโก เปรู และแอฟริกาใต ้โดยอาสาสมคัรจะตอ้งมีอายมุากกว่า 18 ปีข้ึนไป 

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"ยนัไม่ล็อกดาวน์สหรัฐรอบ 2 เพ่ือสกัดโควิด-19 

       ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่ประกาศลอ็กดาวน์สหรัฐเป็นรอบท่ี 2 เพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ค ากล่าวของปธน.ทรัมป์มีข้ึน หลงัจากท่ีรัฐบาลองักฤษออกมาตรการสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เม่ือวานน้ี  "องักฤษประกาศ
ชตัดาวน์อีกแลว้ แต่เราจะไม่ด าเนินการเช่นนั้น เพราะเรามีความเขา้ใจต่อเช้ือไวรัสโควิด-19 และรู้วิธีการจดัการกบัมนั" ปธน.ทรัมป์กล่าว 

       นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวต่อรัฐสภาองักฤษวานน้ีว่า องักฤษก าลงัถึงจุดเปลี่ยนท่ีส าคญั ซ่ึงเขาจะตอ้ง
ด าเนินการในขณะน้ีเพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อยา่งไรกดี็ นายจอห์นสันปฏิเสธท่ีจะประกาศมาตรการลอ็กดาวน์ทัว่
ประเทศอยา่งเตม็รูปแบบเป็นคร้ังท่ี 2 เหมือนท่ีเคยด าเนินการในเดือนมี.ค.    "เราก  าลงัท าการตดัสินใจ และใชม้าตรการที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างความสมดุลต่อการรักษาชีวิตประชาชน รวมทั้งปกป้องการจา้งงานและการด าเนินชีวิตของประชาชน"  
      นายจอห์นสนักล่าว  ในการแถลงต่อรัฐสภาวานน้ี นายจอห์นสนัไดก้ล่าวถึงมาตรการท่ีรัฐบาลแนะน าใหป้ระชาชนปฏิบติัเพื่อสกดั
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงไดแ้ก่ การใหป้ระชาชนท างานจากที่บา้น หากสามารถท าได ,้ ผบัและร้านอาหารจะตอ้งปิดร้าน
ตั้งแต่เวลา 22.00 น. โดยเร่ิมตั้งแต่วนัพฤหสับดีน้ี, ประชาชนหา้มรวมกลุ่มกนัมากกว่า 6 คน, มีการก าหนดสถานท่ีมากข้ึนท่ีบงัคบัให้
ประชาชนจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั และมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับภาคธุรกิจและประชาชนท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของรัฐบาล 

       นายจอห์นสันยงัเตือนว่ารัฐบาลจะบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าวเป็นเวลา 6 เดือน หากยงัไม่มีความคืบหนา้ใหม่ๆในดา้นการพฒันา
วคัซีนตา้นโควิด-19 และรัฐบาลจะใชม้าตรการที่เขม้งวดข้ึน หากสถานการณ์ยงัไม่ดีข้ึน 

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   


