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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,741 1,765 

L2 1,735 1,769 

L3 1,730 1,775 

Date 20 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,741 

  Target 1,765 

Stoploss 1,720 

แนะแนวทางการลงทุน     

    ราคาทองค าปิดตลาดลดลงอีกคร้ัง   นัก
ลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากสกลุเงินดอลลาร์แข็งค่า
และบอนด์ยลีด์ดีดตัวข้ึน จากข้อมูลเศรษฐ- 

กิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ   นอกจากน้ีนัก
ลงทุนจับตาการประชุม เฟด ในวันที่ 21-22 
ก.ย.น้ี เพ่ือหาสัญญาณการปรับลด QE 

ระหว่างวันอาจเห็นการรีบาวน์ระยะส้ัน  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (17 ก.ย.) ขณะที่ยโูรและปอนดอ์่อนค่า
ลง โดยดอลลาร์ยงัคงไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยยอดคา้ปลีกของสหรัฐที่ดีเกินคาดเม่ือวนัพฤหสับดีที่ผ่านมา ซ่ึงสนบัสนุนการคาดการณ์ที่ว่ าธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะลดการซ้ือสินทรัพยต์ามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนส้ินปีน้ี   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าปรับตวัลดลงเม่ือคืนวนัศุกร์ที่ผ่านมา หลงัจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่ง
ยงัส่งผลใหน้กัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั โดยเฉพาะ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรับตวัข้ึนสวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณ์ โดยได้
แรงหนุนจากการใชจ่้ายในช่วงก่อนเปิดเทอมการศึกษาในสหรัฐ    

นอกจากน้ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก พุ่งข้ึนเช่นกนั โดยการพุ่งข้ึนของ
ดชันีไดรั้บแรงหนุนจากการท่ีนกัลงทุนยงัคงเช่ือมัน่ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้   

นอกจากน้ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมก าหนดนโยบายการเงินของเฟดในวนัที่ 21-22 ก.ย.น้ี เพื่อหาสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือ
พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีต ่ากว่าคาด   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,751.40 -5.3 

Silver 22.337 -0.457 

WTI Crude 71.97 -0.64 

Dow Jones 34,584.88 -166.44 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
17/09/64 999.92 1,001.66 +1.74 
20/09/64 00.0 00.0 0.00 

21/09/64 00.0 00.0 0.00 

22/09/64 00.0 00.0 0.00 

23/09/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (17 ก.ย.) ขณะที่ยโูรและปอนดอ์่อนค่าลง โดย
ดอลลาร์ยงัคงไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยยอดคา้ปลีกของสหรัฐที่ดีเกินคาดเม่ือวนั
พฤหสับดีที่ผ่านมา ซ่ึงสนบัสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ลดการซ้ือสินทรัพยต์ามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนส้ินปีน้ี 
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ออสเตรเลีย 

 เมลเบิร์นเล็งคลายล็อกดาวน์หลังฉีดวัคซีนโควิดได้ตามเป้า 70% คาดปลายต.ค.น้ี  
       ทางการออสเตรเลียเผยวนัน้ี (19 ก.ย.) วา่ เมืองเมลเบิร์นเตรียมยติุการใชม้าตรการลอ็กดาวน์คร้ังที่ 6 เม่ือประชาชน 70% ในรัฐ
วิกตอเรียไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ครบทั้งสองโดสแลว้ ขณะท่ีทางการไดส้รุปแผนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคใน
เดือนต.ค.ออกมาแลว้    นายแดเนียล แอนดรูวส์ ผูว้า่การรัฐวิกตอเรียใหส้ัมภาษณ์กบัผูส่ื้อข่าววา่ ขอ้จ ากดัต่างๆ ในการเดินทางออกจาก
บา้น รวมถึงเคอร์ฟิวจะไม่มีอีกต่อไป เม่ือบรรลุเป้าหมายในการฉีดวคัซีน ซ่ึงคาดวา่น่าจะเป็นในวนัที่ 26 ต.ค. และมาตรการลอ็กดาวนก์็
จะส้ินสุดลง  ส่วนผบับาร์ คลบั และสถานบนัเทิงในเมืองเมลเบิร์นจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดบริการกลางแจง้ โดยรองรับผูใ้ชบ้ริการซ่ึงฉีด
วคัซีนครบทั้งสองโดสแลว้ไดสู้งสุดท่ี 50 คน ขณะท่ีโรงเรียนต่างๆ คาดว่าจะเร่ิมกลบัมาเปิดเรียนไดใ้นวนัท่ี 5 ต.ค.   ขอ้มูลของรัฐบาล
กลางระบุว่า ประชาชนในรัฐวิกตอเรียไดรั้บการฉีดวคัซีนครบสองโดสแลว้ประมาณ 44% 
      ทั้งน้ี หลงัจากท่ีประชาชนท่ีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไปไดรั้บวคัซีนครบแลว้ 80% ซ่ึงคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงตน้เดือนพ.ย. เมืองเมลเบิร์น
และเมืองอื่นๆ ในรัฐวิกตอเรียจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการผ่อนคลายที่เหมือนกนั โดยจะอนุญาตใหรั้บแขกที่มาเยีย่มเยยีนที่บา้นไดถ้ึง 30 
คนในช่วงคริสตม์าส  ส่วนรัฐนิวเซาทเ์วลส์จะเร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในบางพื้นท่ีของนครซิดนียใ์นวนัจนัทร์น้ี (20 ก.ย.) เป็น
ตน้ไป ส าหรับยอดผูติ้ดเช้ือรายใหม่ท่ีรายงานในวนัน้ีอยูท่ี่ 1,083 ราย ซ่ึงเป็นจ านวนผูติ้ดเช้ือรายวนัต ่าสุดของเดือนน้ีในรัฐนิวเซาทเ์วลส์ 

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

ต ารวจตรึงก าลังรอบรัฐสภาสหรัฐ หลังม็อบหนุน "ทรัมป์" ชุมนุมประท้วงเหตุจลาจล 6 ม.ค. 
      ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ กลุ่มผูป้ระทว้งราว 100-200 คนรวมตวักนับริเวณอาคารรัฐสภาของสหรัฐเม่ือวนัเสาร์ตามเวลาทอ้งถิ่น 
ขณะที่เจา้หนา้ที่ต  ารวจตรึงก าลงัอยา่งแน่นหนา โดยมีส่ือมวลชนเฝ้าสังเกตการณ์อยูโ่ดยรอบ     รายงานข่าวระบุวา่ กลุ่มผูท้ี่ออกมาชุมนุม
ในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มขวาจดัท่ีตอ้งการสนบัสนุนกลุ่มผูป้ระทว้งซ่ึงบุกเขา้ไปในอาคารรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 6 ม.ค.ท่ีผ่านมา เพื่อขดัขวาง
กระบวนการประกาศชยัชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2563 ทั้งน้ี ผูท่ี้มาร่วมชุมนุมนั้นมีจ านวนนอ้ยกวา่ท่ี
ผูจ้ดังานคาดการณ์ไวว้่าน่าจะมีราว 700 คน  การออกมาชุมนุมในคร้ังน้ีซ่ึงใชช่ื้อว่า "Justice for J6" เป็นความพยายามของฝ่ายขวาจดัที่
สนบัสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ โดยผูป้ราศรัยไดย้นืยนัว่า ผูท่ี้ถูกควบคุมตวัเน่ืองจากเหตุจลาจลเม่ือวนัท่ี 6 ม.ค.นั้นเป็น 
"นกัโทษทางการเมือง" ซ่ึงไม่ไดก้่อความรุนแรง   "ประเดน็น้ีเป็นเร่ืองของกระบวนการยติุธรรมและการเลือกปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย" 
นายแมตต ์เบรยน์าร์ด แกนน าการชุมนุมและผูส้นบัสนุนค ากลา่วอา้งซ่ึงระบุว่า การท่ีอดีตปธน.ทรัมป์พ่ายแพเ้ลือกตั้งนั้นเพราะมีการโกง
เกิดข้ึน  ทางดา้นเจา้หนา้ท่ีต  ารวจหลายร้อยนายไดต้รึงก  าลงัรอบอาคารรัฐสภา และน าร้ัวสูง 2.44 เมตรมาติดตั้งรอบอาคารอีกคร้ัง 
เน่ืองจากไม่น่าไวว้างใจในสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่การเกิดเหตุซ ้ ารอยเม่ือวนัท่ี 6 ม.ค.  ขณะที่ต  ารวจประจ าอาคารรัฐสภาระบุว่า ได้
จบักุมบุคคล 4 ราย โดยหน่ึงในนั้นมีชายคนหน่ึงท่ีพกปืนปะปนเขา้มาในฝูงชน อยา่งไรกดี็ เจา้หนา้ท่ีต  ารวจยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดัว่า
เพราะเหตุใดชายคนดงักล่าวจึงเขา้มายงัที่ชุมนุม นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ียงัไดแ้ยกชายคนหน่ึงซ่ึงพกมีดขนาดใหญ่เหน็บไวท่ี้เอวออกมาจาก
กลุ่มผูชุ้มนุมดว้ย 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

20 ก.ย.64 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.8 % 1.9 % 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 75 75 

21 ก.ย.64 USA 19.30 จ านวนที่อยู่อาศัยเร่ิมสร้าง 
 - 1.534 M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.610 M 1.635 M 

 USA 19.30 ดุลบัญชีเดินสะพัด 
 $-190.0 B $-195.7 B 

22 ก.ย.64 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  5.900 M 5.990 M 

23 ก.ย.64 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี 
 - 61.5 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี 
 - 60.4 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน 
 - 60.5 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน 
 - 58.7 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 309 K 332 K 

 USA 19.30 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟดชิคาโก 
 0.50 0.53 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  56.2 60.8 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  54.0 55.1 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ  0.6 % 0.9 % 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิต เฟดสาขาแคนซัสซิต้ี 
 29 29 

24 ก.ย.64 EUR 15.00 ดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจของเยอรมัน Ifo 
 99.0 99.4 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 708 K 708 K 

       

 


