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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,849 1,882 

L2 1,845 1,886 

L3 1,840 1,892 

Date 24 September 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,882 

Target 1,849 

Stoploss 1,900 

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 ข่าวความคืบหนา้เก่ียวกบัการผลิตวคัซีนตา้น
ไวรัสโควดิ-19 ยงัท าใหน้กัลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั  นอกจากน้ี ราคาทองยงัด่ิงลงจากการท่ีนกัลงทุนขายท าก าไร  

นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีภาคการผลิต
สาขาแคนซสั  ค  าสัง่ซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                      
 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon 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 

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 1278.23 1267.14 -11.09 

24/09/63 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

        ดชันีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุ
เงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน พุง่ข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนในวนัน้ี 
สวนทางตลาดหุน้ท่ีร่วงลง โดยนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยั ขณะท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  
     ดอลลาร์ยงัไดแ้รงหนุนจากการท่ีนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก ส่งสญัญาณการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย โดยเขากล่าววา่ 
เฟดอาจเร่ิมปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย ก่อนท่ีเฟดจะบรรลุเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย 
2%   
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สิงคโปร์ 
 

สิงคโปร์อนุญาตประชาชนกลบัเข้าส านักงาน หลงัสถานการณ์โควดิดขีึน้ 
     สิงคโปร์ประกาศผอ่นปรนขอ้จ ากดัในการควบคุมโรคโควดิ-19 ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตใหป้ระชาชนจ านวนมากข้ึนกลบัไปท างานท่ี
ส านกังานได ้หลงัพบยอดผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 ลดลงในช่วงท่ีผา่นมา  นายกนั คิม ยอง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยวา่ รัฐบาล
สิงคโปร์จะอนุญาตใหป้ระชาชนกลบัเขา้ไปท างานท่ีส านกังานไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ก.ย.น้ี แต่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการบริหารจดัการความ
ปลอดภยั ขณะเดียวกนับรรดานายจา้งตอ้งด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น การก าหนดชัว่โมงการท างานท่ียดืหยุน่  นายกนัระบุวา่ 
นายจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนกังานจะยงัสามารถท างานจากท่ีบา้นไดอ้ยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของเวลาการท างาน และมีพนกังานเขา้
ท างานภายในอาคารไดจ้ านวนไม่เกินคร่ึงหน่ึงในเวลาเดียวกนั   
     นอกจากน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 ต.ค.เป็นตน้ไป รัฐบาลจะอนุญาตใหมี้การจดังานแต่งงาน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงานไดถึ้ง 100 คนรวมคูบ่่าวสาว 
และครอบครัว  ขณะเดียวกนั องคก์รศาสนาทั้งหมดจะไดรั้บอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาไดถึ้ง 100 คน ภายใตม้าตรการ
จดัการความปลอดภยั และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม  ปัจจุบนัสิงคโปร์อยูใ่นช่วงผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์เฟสสองซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่
วนัท่ี 2 มิ.ย. หลงัจากยติุมาตรการลอ็กดาวน์บางส่วนหรือ "Circuit Breaker" เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ก่อนหนา้น้ี 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

"ทรัมป์" ยอมรับสหรัฐมผู้ีเสียชีวติจากโควดิกว่า 2 แสนรายถือเป็นเร่ืองขายหน้า 
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าววา่ การท่ีสหรัฐมีผูเ้สียชีวติจากโรคโควดิ-19 มากกวา่ 200,000 รายนั้น ถือเป็นเร่ืองน่าขาย
หนา้ และระบุวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจเลวร้ายกวา่ท่ีเป็นอยู ่ "ผมคิดวา่น่ีเป็นเร่ืองน่าขายหนา้ ถา้เราไม่ด าเนินการอยา่งเหมาะสม ผมคิดวา่อาจมี
ผูเ้สียชีวติถึง 2.5 ลา้นราย หรืออาจจะมากกวา่น้ี" ปธน.ทรัมป์ใหส้มัภาษณ์กบัผูส่ื้อข่าวท่ีท าเนียบขาว   
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ สหรัฐยงัคงเป็นประเทศท่ีมีผูติ้ดเช้ือและเสียชีวติจากโควดิ-19 มากท่ีสุดในโลก หรือเท่ากบัหน่ึงในหา้ของ
จ านวนผูเ้สียชีวติทัว่โลก โดยรายงานล่าสุดของ Worldometer ระบุวา่ สหรัฐมีผูติ้ดเช้ือจ านวน 7,098,291 ราย และมีผูเ้สียชีวติจ านวน 
205,491 ราย  ขณะท่ีนายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูอ้  านวยการสถาบนัภูมิแพแ้ละโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ และเป็นนายแพทยใ์หญ่ของ
คณะท างานเฉพาะกิจดา้นการควบคุมโรคโควดิ-19 ของท าเนียบขาวกล่าวในท่ีประชุมออนไลน์ซ่ึงจดัโดยส านกัข่าวซีเอน็เอน็วา่ "จ านวน
ผูเ้สียชีวติกวา่ 200,000 รายไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ และเป็นตวัเลขท่ีน่าตกใจ"   
อยา่งไรก็ดี นายแพทยฟ์อซีไม่ขอแสดงความเห็นเก่ียวกบัวธีิการรับมือกบัโรคระบาดของรัฐบาลสหรัฐ แต่กล่าวเพียงวา่ ตวัเลขดงักล่าวให้
ค  าตอบอยูใ่นตวัแลว้  ในขณะท่ีสหรัฐก าลงัอยูใ่นช่วงเวลาของความโศกเศร้าจากการท่ีประชาชนเสียชีวติจ านวนมากนั้น นางแนนซี เพโล
ซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐทวตีขอ้ความวา่ น่ีคือโศกนาฎกรรมในหนา้ประวติัศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงเกิดจากการท่ีท าเนียบขาวดู
หม่ินหลกัวทิยาศาสตร์ การปกครอง และสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกนั   

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดน าเข้าและส่งออกน า้มนัดบิเพิม่ขึน้สัปดาห์ทีแ่ล้ว 
     ส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยวา่ ยอดน าเขา้และส่งออกน ้ ามนัดิบของสหรัฐปรับตวัเพ่ิมข้ึนใน
สปัดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 18 ก.ย.  EIA เปิดเผยรายงาน "Weekly Petroleum Status Report" ระบุวา่ ยอดน าเขา้น ้ ามนัดิบโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 5.2 ลา้น
บาร์เรลต่อวนัในสปัดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 18 ก.ย. เพ่ิมข้ึน 160,000 บาร์เรลต่อวนัจากสปัดาห์ก่อนหนา้ ขณะท่ียอดส่งออกน ้ ามนัดิบโดยเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.0 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เพ่ิมข้ึน 427,000 บาร์เรลตอ่วนัจากสปัดาห์ก่อนหนา้ ในช่วง 4 สปัดาห์ท่ีผา่นมา การน าเขา้น ้ ามนัดิบโดยเฉล่ีย
ของสหรัฐอยูท่ี่ 5.1 ลา้นบาร์เรลตอ่วนั ลดลง 1.6 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะท่ีการส่งออกน ้ ามนัดิบโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 2.9 ลา้น
บาร์เรลต่อวนั ลดลง 238,000 บาร์เรลต่อวนั เม่ือเทียบเป็นรายปี   

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   


