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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,855 1,882 

L2 1,849 1,887 

L3 1,844 1,892 

Date 25 Sep 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,882 

Target 1,855 

Stoploss 1,895 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าปิดบวกโดยได้รับแรงหนุน จาก
ความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์การ
เลือกต้ังในสหรัฐ ฯ รวมถึงตัวเลขภาค
แรงงานที่อ่อนแอ กระตุ้นให้นักลงทุนเข้า
ซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัย  อย่างไรก็ตามราคา
ทองค ายังดีดตัวได้ไม่มากนัก   นักลงทุน
อาจพิจารณารอขายท าก าไรที่แนวต้านได้   

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

           มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืน เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซ้ือเกง็ก  าไรหลงัจากสัญญาทองค าร่วงลงติดต่อกนั 3 วนั
ท าการก่อนหนา้น้ี นอกจากน้ี การเปิดเผยจ านวนคนว่างงานรายสัปดาห์ท่ีสูงเกินคาดในสหรัฐ ยงัเป็นปัจจยัหนุนแรงซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั 

นกัลงทุนเขา้ชอ้นซ้ือเกง็ก  าไร หลงัจากสัญญาทองร่วงลงติดต่อกนั 3 วนัท าการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพุธท่ีผ่านมา สัญญาทองค าด่ิงลงแตะระดบัต ่าสุดใน
รอบ 2 เดือน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัดอลลาร์แขง็ค่า   

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ัง
แรกจ านวน 870,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ สูงกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 840,000 ราย  

นกัวิเคราะห์กล่าวว่า แนวโนม้ระยะกลางของราคาทองค ายงัคงคึกคกั เน่ืองจากความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐจะท าให้
นกัลงทุนเขา้ซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั ขณะท่ีรายงานล่าสุดระบุว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ปฏิเสธท่ีจะใหค้  ามัน่สัญญาว่า การส่งมอบอ านาจบริหารจะ
เป็นไปอยา่งราบร่ืน หากเขาพ่ายแพก้ารเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพ.ย.น้ี  

  นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขที่จะประกาศในคืนน้ีซ่ึงไดแ้ก่   จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีภาคการผลิตสาขา
แคนซัส  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน เป็นตน้                   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,876.9 +8.5 

Silver 23.196 +0.910 
Crude Oil 40.31 +0.38 

Dow Jones 26,815.44 +52.31 

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 1267.14 1267.14 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลกั นกัลงทุนขายท าก  าไรหลงัดีดตวัก่อนหนา้
น้ี   ดชันีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัลงในวนัน้ีจากค าสั่งขายท าก  าไรของนกั
ลงทุน หลงัจากพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนเม่ือวานน้ี 
      นกัลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั หลงัการเปิดเผย
ยอดขายบา้นที่สดใสของสหรัฐ  กระทรวงพาณิชยส์หรัฐรายงานวา่ ยอดขายบา้น
ใหม่เพิ่มข้ึน 4.8% สู่ระดบั 1.011 ลา้นยนิูตในเดือนส.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด
นบัตั้งแต่เดือนก.ย.2549 และสวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่ายอดขายจะด่ิงลง 1% สู่
ระดบั 895,000 ยนิูต 
        ขณะเดียวกนั กระทรวงพาณิชยย์งัไดป้รับเพิ่มยอดขายบา้นใหม่ในเดือนก.ค.
สู่ระดบั 965,000 ยนิูต จากเดิมรายงานที่ระดบั 901,000 ยนิูต 
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จนี 

บริษัทจีนเผยผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ที่รัสเซียไม่พบผลข้างเคยีง 

      ส านกัข่าวซินหวัรายงานโดยอา้งรายงานข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ดอะ มอสโก ไทมส์ ของรัสเซียวา่ วคัซีนตวัเลือกเพื่อป้องกนัโรคโควดิ-
19 ของบริษทัจีนช่ือ CanSino Biologics ไม่ปรากฏใหเ้ห็นผลขา้งเคียงในกลุ่มอาสาสมคัรในการทดลองท่ีกรุงมอสโกของรัสเซีย 

รายงานข่าวระบุวา่ เม่ือเดือนท่ีผ่านมา รัสเซียไดอ้นุมติัการทดลองเฟส 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวคัซีนดงักล่าว วคัซีนท่ีว่าน้ีพฒันา
โดยบริษทัชีวเภสัชภณัฑส์ัญชาติจีนอยา่ง CanSino Biologics และทมีนกัวิจยัประจ าสถาบนั Academy of Military Sciences  Petrovax ซ่ึง
เป็นบริษทัยาของรัสเซียท่ีท างานกบัทีมพฒันาวคัซีนดงักล่าว เปิดเผยผ่านแถลงการณ์ว่า "ในขณะน้ี อาสาสมคัรยงัมีอาการปกติ ไม่พบ
ผลขา้งเคียงในอาสาสมคัรคนใด"   อาสาสมคัรที่เขา้ร่วมโครงการดงักล่าวจะถูกควบคุมดูแลโดยตรงเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน โดยระหวา่งน้ี
จะมีการตรวจอาการแบบต่อหนา้ 4 คร้ัง และจะตอ้งเขา้รับการตรวจควบคุมเม่ือผ่านไป 6 เดือน  Petrovax เปิดเผยว่า การวิจยัดงักล่าว
น่าจะไดผ้ลการทดลองเบ้ืองตน้ในเดือนพ.ย.น้ี  เม่ือรัสเซียข้ึนทะเบียนวคัซีนดงักล่าวแลว้ Petrovax เปิดเผยวา่ ทางบริษทัจะสามารถผลติ
วคัซีนไดเ้ดือนละ 4 ลา้นโดสในปีน้ี และเดือนละ 10 ลา้นโดสในปีหนา้ 

      ทั้งน้ี จีนก าลงัเดินหนา้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพฒันายาและวคัซีนตา้นโรคโควิด-19  นอกจากน้ี เม่ือเดือนท่ีผ่านมา CanSino 
ยงัไดป้ระกาศแผนเร่ิมการทดลองวคัซีนดงักล่าวในเฟส 3 ท่ีซาอุดีอาระเบียดว้ย โดยมีอาสาสมคัรเขา้ร่วมราว 5,000 ราย 

 
สหรัฐฯ 

 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 

       กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกจ านวน 870,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ สูงกว่าตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 840,000 ราย หลงัจากอยูท่ี่ระดบั 866,000 รายในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี  ตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงาน
คร้ังแรกไดพุ้่งสูงเป็นประวติัการณ์แตะระดบั 6.867 ลา้นรายในช่วงปลายเดือนมี.ค. โดยไดรั้บผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหภ้าคธุรกิจปิดกิจการ และมีการปลดพนกังานจ านวนมาก 

 
 

เยอรมันนี 

Ifo เผยความเช่ือม่ันภาคธุรกิจเยอรมนีดีดตัวเป็นเดือนที่ 5 ในก.ย. 
      Ifo ซ่ึงเป็นสถาบนัวจิยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจของเยอรมนีดีดตวัสู่ระดบั 93.4 ในเดือนก.ย. ซ่ึง
เป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนก.พ. จากระดบั 92.5 ในเดือนส.ค.  ดชันีดงักล่าวปรับตวัข้ึนติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 5 แต่ต ่ากว่าตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 93.5 

นอกจากน้ี ภาคธุรกิจของเยอรมนีมีความเช่ือมัน่มากข้ึนต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั หลงัรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิวงเงิน 1.3 
แสนลา้นยโูร รวมทั้งปรับลดอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเยยีวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19   
      ทั้งน้ี ผลส ารวจ Ifo มาจากการส ารวจบริษทัในภาคการผลิต ก่อสร้าง คา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งภาคบริการ ประมาณ 9,000 แห่งในแต่
ละเดือน 

 
สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งสูงสุด 14 ปีในเดือนส.ค. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐรายงานว่า ยอดขายบา้นใหม่เพิ่มข้ึน 4.8% สู่ระดบั 1.011 ลา้นยนิูตในเดือนส.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่
เดือนก.ย.2549 และสวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่ายอดขายจะด่ิงลง 1% สู่ระดบั 895,000 ยนิูต  ขณะเดียวกนั กระทรวงพาณิชยย์งัไดป้รับ
เพิ่มยอดขายบา้นใหม่ในเดือนก.ค.สู่ระดบั 965,000 ยนิูต จากเดิมรายงานที่ระดบั 901,000 ยนิูต   

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  1.5 % 11.2% 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


