
 

 

 

   

1,950  1,934  1,916 

 1,988  2,006  2,029 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัขึ �น โดยปัจจยัหลกัที�กระตุน้แรงซื �อทองคาํมาจากการออ่นคา่ของสกุลเงินดอลลาร ์โดยเชา้นี � Dollar Index รว่งแตะ Low ที� 92.15 จดุ 
ถือเป็นโซนระดบัตํ�าสดุในรอบกว่า 3 ปี จากแนวโนม้การตรงึดอกเบี �ยไวท้ี�ระดบัต ํ�าต่อไปของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)หลงัจากประธานเฟดประกาศเปลี�ยนมาใชน้โยบาย
เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย  นอกจากนี� ดชันีดอลลารถ์กูกดดนัเพิ�มจากการแข็งคา่ขึ �นของค่าเงินเยน หลงันายชินโซ อาเบะ ลาออกจากนายกฯญี�ปุ่ นในวนัศกุรท์ี�ผ่านมา ซึ�งเป็น
การลาออกก่อนครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งในเดือนก.ย.ปี 2021 อนัเนื�องมาจากปัญหาสขุภาพ ขณะที�นกัลงทนุในตลาดกาํลงัรอจบัตาทิศทางการเมืองญี�ปุ่ นต่อไป  
โดยวนัพรุง่นี � (วนัองัคารที� 1 ก.ย.) แนะนาํติดตามการประชมุของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ�งเป็นพรรครฐับาลญี�ปุ่ น คาดว่าจะมีการกาํหนดรายละเอียดเกี�ยวกับการ
เลือกผูน้าํพรรคคนใหม่แทนนายอาเบะ เพื�อจบัตาว่านโยบายกระตุน้เศรษฐกิจที�เรยีกว่า Abenomics จะถกูสานต่อหรือไม่ หรือจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างไรหลงัจากนี� 
อาจส่งผลตอ่ความเคลื�อนไหวของคา่เงินเยน ดชันีดอลลาร ์และกระทบมายงัราคาทองคาํได ้ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากราคาสามารถขึ �นยืนเหนือแนวรบั 1,950 
ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้อาจทาํใหมี้แนวโนม้ดนัขึ �นสู่บรเิวณ 1,988 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามในโซน 1,988 - 2,006 ดอลลารต์่อออนซข์ึ �นไป ตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรที�
จะออกมา สาํหรบัวันนี �ประเมินแนวรบัที� 1,950 หรือ 1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ์ รอซื �อเพื�อเก็งกาํไรระยะสั�นโดยอาจใชบ้ริเวณ 1,950 -1,934 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,916 ดอลลารต์อ่ออนซล์งมา) สาํหรบันกัลงทนุที�ถือทองคาํอยู ่แนะนาํทยอยทาํกาํไรในโซนราคา 1,988 - 2,006 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ �นไป 
 

         เน้นเข ้าซ ื�อ เพ ื�อ เก็งกาํไรระยะสั�น ขณะที�น ักลงทุน

ท ี�มีสถานะจาํนวนมากควรพิจารณาถึงความเสี�ยง แม้ว่าราคาจะมี

มุมมอ งเชิงบวกเพ ิ�มข ึ�น แ ต่ราคามีการปร ับข ึ�นมาแ ล้วในระดับ

หนึ�งและหลายคร ั�งมีแรงขายทาํกาํไรสลับออกมาจนราคาผันผวน 

31 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

31/08/2563  12.03 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,964.58 1,969.25 4.67  0.24% 

Spot Silver ($) 27.52 27.97 0.45  1.62% 

เงนิบาท (฿/$) 31.03 31.07 0.03  0.10% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 28,900 50  0.17% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.81 46.09 0.28  0.61% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.93 43.12 0.19  0.44% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1900 1.1903 0.0003  0.03% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ไบตแดนซ ์อาจเผชิญปัญหารขายTiktok หลังจีนเปลี�ยนข้อก ําหนดสินค้าเทคโนฯ สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่าไบตแดนซ ์ผูใ้หบ้ริการ
แอพพลิเคชั�น Tiktok ของจีน กาํลังเผชิญปัญหาในการขายกิจการ Tiktok ในสหรฐัฯ หลังกระทรวงพาณิชยข์องจีนเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดของการ
ส่งออกสินคา้เทคโนโลยี  โดยใหเ้หตุผลในเรื�องของความมั�นคง โดยกระทรวงพาณิชยจี์น ไดเ้พิ�มรายชื�อเทคโนโลยีที�จาํกัดการส่งออกมากถึง 23 
รายการ ซึ�งรวมถึงเทคโนโลยีอินเทอรเ์ฟซ AI ซึ�งเป็นหมวดเดียวกบัแอพพลิเคชั�น Tiktok จากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวทาํใหท้างไบตแ์ดนซ ์จาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัใบอนญุาตจากทางรฐับาลจีนก่อนจึงจะสามารถขายกิจการใหก้บับรษัิทในสหรฐัฯได ้ดา้นไบตแ์ดนซ ์ไดก้ล่าวในแถลงการณว์า่บริษัทไดต้ระหนกั
ถึงขอ้จาํกัดใหม่ และพรอ้มปฎิบตัิตามกฎระเบียบเกี�ยวกับการส่งออกเทคโนโลยีอย่างเคร่งครดั ซึ�งทางผูบ้ริหารกาํลังศึกษาและทาํความเขา้ใจกับ
ขอ้กาํหนดใหม่เพื�อใหก้ารทาํธุรกิจเกิดผลกระทบกับความสัมพันธข์องทั�งสองประเทศนอ้ยที�สุดต่อไป ทั�งนี �ไบตแ์ดนซถ์ูกกดดนัอย่างหนัก หลังฝ่าย
บริหารของทาํเนียบขาวไดป้ระกาศหา้มให ้Tiktok ดาํเนินกิจการในสหรฐัฯโดยใหเ้หตุผลในดา้นความมั�นคง ซึ�งจะมีผลในวนัที� 15 ก.ย. และส่งผลให้
ไบตแ์ดนซจ์าํเป็นตอ้งขายกิจการใหก้ับบริษัทในสหรฐัฯ โดยมีไมโครซอฟท ์, โอราเคิ�ล คอรป์ ของสหรฐัฯและ Centricus Asset Management Ltd. 
ขององักฤษที�ไดยื้�นเสนอราคาสาํหรบัซื �อกิจการของ Tiktok ในสหรฐัฯ 

 (-) ห ุ้นโตเกียวฟื� นตัวจากความหวังเร ื�องการคงนโยบายหลังยุค "อาเบะ"  หุน้โตเกียวฟื�นตวัอย่างมากในเชา้วนันี� โดยดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 2% 
ในช่วงสั�นๆ เนื�องจากนักลงทุนคาดว่านโยบายเศรษฐกิจของญี�ปุ่ นไม่น่าจะเปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าใครเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีต่อจาก
นายกรฐัมนตรีชินโซะ อาเบะ แห่งญี�ปุ่ น หลงัเขาตดัสินใจประกาศลาออกเมื�อสปัดาหที์�ผ่านมา ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 446.82 จุด หรือ 1.95% มาที� 
23,329.47 ในช่วงปิดตลาดภาคเที�ยงวนันี� ขณะที� ดชันี TOPIX ปรบัขึ �น 29.40 จุด หรือ 1.83% มาที� 1,634.27 การปรบัขึ �นนาํโดยหุน้กลุ่มคา้ส่ง, การ
ขนส่งทางอากาศและอสงัหารมิทรพัย ์

 (+/-) แบงกช์าตจินีอ ัดฉ ีดเงิน 2 หมื�นล้านหยวนเข้าระบบวันนี� มุ่งร ักษาสภาพคล่อง  ธนาคารกลางจีนอดัฉีดเงินสดเขา้สู่ระบบธนาคารผ่านทาง
ขอ้ตกลง reverse repos ในวนันี� โดยมีเป้าหมายที�จะรกัษาสภาพคล่องในระบบใหเ้พียงพอ ทั�งนี � ธนาคารกลางจีนอดัฉีดเงิน 2 หมื�นลา้นหยวน (2.9 
พนัลา้นดอลลาร)์ เขา้สู่ตลาดผ่านทางขอ้ตกลง reverse repos ประเภทอายุ 7 วนั ที�อตัราดอกเบี �ย 2.2% แถลงการณจ์ากธนาคารกลางจีนระบวุ่า การ
ดาํเนินการดงักล่าวมีเป้าหมายที�จะรกัษาสภาพคล่องในระบบธนาคารใหเ้พียงพอและอยู่ในระดบัที�เหมาะสม สาํหรบั reverse repo เป็นกระบวนการ
ที�ธนาคารกลางเขา้ซื �อหลกัทรพัยจ์ากธนาคารพาณิชยด์ว้ยขอ้ตกลงที�จะขายคืนในอนาคต สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ รายงานของรฐับาลจีนในปีนี�ระบุ
วา่ จีนจะยงัคงดาํเนินนโยบายการเงินที�รอบคอบอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ �น 

 (+/-) สื�อ เผยรายชื�อตัวเก็งช ิงเก้าอ ี�ประธานพรรคแอลพดีี ร ับไม้ต่อนายกฯญี�ปุ่ นแทน"อาเบะ" สื�อตา่งประเทศรายงานวา่ เสน้ทางชิงชยัเพื�อสรร
หาผูที้�จะกา้วขึ �นมารบัตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีของญี�ปุ่ นต่อจากนายชินโซ อาเบะ เริ�มมีความชดัเจนมากขึ �น หลังจากมีผูส้มคัรหลายรายแสดงความ
สนใจเพื�อเขา้สู่กระบวนการสรรหาภายในพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) เพียงไม่กี�วนัหลงัจากที�นายชินโซ อาเบะ ประกาศลาออกจากตาํแหน่ง 
เนื�องจากเหตุผลดา้นสุขภาพ อย่างไรก็ดี นายอาเบะเปิดเผยว่า ตนเองจะทาํหน้าที�นายกรฐัมนตรีต่อไปจนกว่าบรรดาผูน้าํพรรคแอลพีดีจะจัดการ
เลือกตั�งเพื�อเลือกผูสื้บทอดตาํแหน่ง สาํนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า นายโยชิฮิเดะ สึกะ โฆษกรฐับาลญี�ปุ่ นไดเ้ผยกับนายอาเบะว่า 
ตนเองสนใจที�จะรว่มชิงตาํแหน่งประธานพรรคแอลพีดี ขณะที�หนงัสือพิมพซ์นัเคอิรายงานวา่ นายชิเกรุ อิชิบะ อดีตรฐัมนตรีกระทรวงกลาโหมไดแ้สดง
ความจาํนงที�จะลงชิงตาํแหน่งประธานพรรคแอลดีพีคนใหม่ดว้ยเช่นกัน สาํหรับตัวเก็งคนอื�นๆ ตามที�สื�อญี�ปุ่ นรายงานเมื�อวันอาทิตย์ที�ผ่านมา 
ประกอบดว้ยนายทาโร โคโนะ รฐัมนตรีกลาโหม และนายฟูมิโอะ คิชิดะ อดีตรฐัมนตรีกระทรวงการตา่งประเทศ นายโทชิฮิโระ นิกาอิ เลขาธิการพรรค
แอลพีดีเปิดเผยว่า บรรดาผูบ้ริหารพรรคแอลพีดีจะรบัฟังความเห็นของหลายฝ่ายว่าจะใชว้ิธีการเลือกผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวดว้ยรูปแบบใด  
พรรคแอลพีดีมีแผนที�จะแถลงรายละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการลงคะแนนต่อที�ประชุมสภาสมยัสามัญในวนัองัคารนี� (1 ก.ย.) โดยคาดว่าจะมีการเลือกตั�ง
ประธานพรรคในวนัที� 15 ก.ย. และจะจดัประชุมรฐัสภาสมัยวิสามัญเพื�อเลือกนายกรฐัมนตรีคนใหม่ในวนัที� 17 ก.ย. นี � ตามรายงานของสาํนักข่าว
เกียวโด ทั�งนี � ผูที้�จะขึ �นมาเป็นประธานพรรคแอลดีพี จะสามารถดาํรงตาํแหน่งนายกรฐัมนตรีญี�ปุ่ นโดยอตัโนมตัิ เนื�องจากพรรคแอลดีพีครองเสียงขา้ง
มากในรฐัสภาญี�ปุ่ น 

 
  ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 31 ส.ค. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   51.0** 51.1 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนส.ค.   55.2** 54.2 

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday   - - 

 20.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Clarida Speaks   - - 

วนัองัคารที� 1 ก.ย. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   52.6 52.8 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   53.0 53.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   51.7 51.7 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   55.3 55.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   53.6 53.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   54.5 54.2 

 21.00น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.1% -0.7% 

วนัพธุที� 2 ก.ย. 00.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   1250K 167K 

 21.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   4.0% 6.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -4.7M 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที� 3 ก.ย. 21.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารโดย Caixin   54.0 54.1 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   50.8 50.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   50.1 50.1 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   965K 1006K  

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันี  PMI ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   54.8 54.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   57.5 58.1 

วนัศกุรที์� 4 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.0% 0.2% 

 
19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   1518K 1763K 

 
19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนส.ค.   9.8% 10.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 28 สิงหาคม 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


