
 

 

 

   

1,950  1,934  1,916 

 1,988  2,006  2,029 

สรุป  ราคาทองคาํพุ่งขึ �นตั�งแต่วนัแรกของการซื �อขายในเดือนก.ย. โดยขึ �นไปแตะระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,989.54 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ รบัแรงหนนุจาก Dollar Index รว่งสูร่ะดบั
ต ํ9าสดุในรอบกว่า 2 ปี ท่ามกลางแนวโนม้เฟดจะดาํเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและตรงึดอกเบี �ยในระดบัตํ9าต่อไปอีกหลายปี  หลงัจากเดือนส.ค.ที9ผ่านมาเฟดได้
ประกาศเปลี9ยนมาใชเ้ป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี9ย  ขณะที9การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19ยงัคงดาํเนินไปอย่างตอ่เนื9อง ซึ9งขณะนี�ทั9วโลกติดโควิดเกิน 25 ลา้นราย ดา้นสหรฐัติด
เชื �อสะสมมากสดุกวา่ 6 ลา้นราย เป็นปัจจยับั9นทอนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจทั9วโลก แมว้า่จะมีข่าวรายงานเกี9ยวกบัการพฒันาวคัซีน อาทิเชน่ AstraZeneca ซึ9งพฒันาวคัซีน
รว่มกับมหาวิทยาลัยออกซฟ์อรด์ เปิดเผยว่า บริษัทไดเ้ริ9มลงทะเบียนชาวอเมริกันวยัผูใ้หญ่จาํนวน 30,000 คนสาํหรบัการทดลองวัคซีนตา้นไวรสัโควิด-19 เฟส 3 แลว้  
อยา่งไรก็ตาม นกัลงทนุในตลาดรอดพูฒันาการตอ่ไป ซึ9งทางบริษัทระบวุา่ อาจไดร้บัขอ้มลูเกี9ยวกบัผลการทดลองภายในเดือนต.ค.นี �   ขณะที9ทางดา้น นางแอนนา เดอรบ์ิน 
นกัวิจยัวคัซีนของมหาวิทยาลยัจอหน์ ฮ็อบกินส ์แสดงความกงัวล เกี9ยวกบัวคัซีนที9พฒันาโดยสถาบนักามาเลยาของรสัเซีย ไดร้บัการอนมุตัิในรสัเซียเมื9อตน้เดือนที9ผ่านมา 
ซึ9งเธอระบุว่า ประสิทธิภาพของวคัซีนอาจจะไม่ถึง 70% โดยวคัซีนอาจมีประสิทธิภาพเพียง 40%  ความไม่แน่นอนเกี9ยวกับเศรษฐกิจ และการพฒันาวคัซีน จึงเป็นปัจจยั
สาํคัญที9ทาํใหธ้นาคารกลางทั9วโลกรวมถึงเฟด จาํเป็นตอ้งกระตุน้เศรษฐกิจต่อเนื9อง ซึ9งนั9นมีแนวโนม้ที9จะกดดันดอลลารต์่อไป  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หาก
ระหว่างวนัหากราคาทองคาํไม่หลดุ 1,954-1,950 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึ �น โดยหากยืนเหนือบริเวณ 1,988 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยับขึ �นจะมีแนวตา้น
ถัดไปที9 2,006 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุโซนแนวรบัแรก กรอบดา้นล่างจะอยู่ที9 1,934-1,916 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลุยทธก์ารลงทนุ โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,954-
1,950 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุเขา้ซื �อ แต่หากหลดุใหช้ะลอการเขา้ซื �อไปยงัโซนแนวรบัถัดไป ที9 1,934-1,916 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,916 ดอลลารต์่อ
ออนซ)์ ขณะที9หากราคาดีดตวัขึ �นแนะนาํทยอยแบง่ทาํกาํไรตั�งแตร่าคา 1,988-2,006 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ เพื9อรอเขา้ซื �อใหมเ่มื9อราคาออ่นตวั 

         เน้นเก็งกาํไรซ ื�อขายระยะสั�นจากการแกว่งตัวโดย

มีแนวร ับบร ิเวณ 1,954-1,950 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์และหากราคา

ขยับข ึ�นควรแ บ่งขายท ําก ําไร บางส่วนหากราคาท องคําไม่ผ่าน

โซน 1,988-2,006 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตถ่้าผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

01 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

01/09/2563  12.18 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,967.40 1,988.34 20.94  1.06% 

Spot Silver ($) 28.13 28.70 0.57  2.03% 

เงนิบาท (฿/$) 31.02 30.96 -0.06  -0.19% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 29,050 200  0.69% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.28 45.76 0.48  1.06% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.80 42.99 0.19  0.44% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1937 1.1992 0.0054  0.45% 

ที6มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนค่าเล็กน้อยเท ียบเยน จากปัจจัยเฟด-การเมืองญี6ปุ่ น   สกุลเงินดอลลารอ์่อนค่าลงเล็กนอ้ยเทียบเยนในการซื �อขายที9ตลาด
ปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี� โดยอ่อนค่าลงหลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณตรงึอตัราดอกเบี �ยที9ระดบัต ํ9าเป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี 
เงินดอลลารอ์่อนค่าลงไม่มากนัก ท่ามกลางการคาดการณ์ที9ว่า นายกรฐัมนตรีญี9ปุ่ นคนใหม่ที9จะมาดาํรงตาํแหน่งแทนนายชินโซ อาเบะ จะยังคง
เดินหนา้นโยบาย "อาเบะโนมิกส"์ ต่อไป สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที9ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื9อนไหวที9 105.61-105.62 เยน เมื9อ
เทียบกบั 105.87-105.97 เยนที9ตลาดนิวยอรก์ และ 105.82-105.83 เยนที9ตลาดโตเกียว เมื9อเวลา 17.00 น. ของเมื9อวานนี� 

 (+) ท ั6วโลกติดโควิดเกิน 25 ล้านราย สหรัฐฯ ตดิเช ื�อสะสมมากสุดกว่า 6 ล้านราย วนันี� (1 กนัยายน) การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ผ่านมานาน
ถงึ 8 เดือนแลว้ ทั9วโลกมีผูต้ิดเชื �อสะสมเกิน 25 ลา้นรายแลว้ (25,621,925 ราย) รกัษาหายกว่า 17.9 ลา้นราย (17,922,092 ราย) หรือคิดเป็นเกือบ 2 
ใน 3 ของผูต้ิดเชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 854,229 ราย อตัราการเสียชีวิตอยู่ที9ราว 3.3% โดยพบผูต้ิดเชื �อเพิ9มเกินวนัละ 1 แสนราย ติดต่อกนันานถึง 97 
วนั ตั�งแตว่นัที9 27 พฤษภาคมที9ผ่านมา สหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นประเทศที9พบผูต้ดิเชื �อสะสมมากที9สดุในโลกเกินกวา่ 6 ลา้นราย (6,211,009 ราย) 

 (+) จีนคุมตัวนักข ่าวออสเตรเลีย ฉ ุดความสัมพันธส์องชาตติ ึงเคร ียดอ ีกคร ั�ง นางมารสิ เพยน์ รฐัมนตรีตา่งประเทศออสเตรเลียเปิดเผยเมื9อคืนนี�
วา่ รฐับาลออสเตรเลียไดร้บัขอ้มลูเมื9อวนัที9 14 ส.ค.ที9ผ่านมาว่า เฉิง เล่ย ผูสื้9อข่าวและผูป้ระกาศข่าวชาวออสเตรเลีย ประจาํสถานีโทรทศัน ์CGTN ซึ9ง
เป็นช่องข่าวภาคภาษาอังกฤษของรฐับาลจีน ไดถู้กจับกุมตวัที9ประเทศจีน นอกจากนี� ประวตัิของเฉิงบนเว็บไซตข์องสถานี รวมถึงคลิปวิดีโอการ
รายงานข่าวก่อนหนา้นี�ของเธอยงัถูกลบออกไปดว้ย รฐัมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียระบุในแถลงการณว์่า เจา้หนา้ที9ออสเตรเลียไดเ้ขา้เยี9ยมเฉิง เล่ย 
ผ่านพิธีการทางกงสุล ในสถานที9ที9เธอถูกควบคุมตวัเมื9อวนัที9 27 ส.ค.ที9ผ่านมา โดยพูดคุยผ่านทางวิดีโอ อย่างไรก็ดี สาํนักข่าว ABC รายงานว่า เฉิง 
เล่ย ไม่ไดถ้กูจบักุม แต่เป็นการเฝ้าระวงัพฤติกรรมโดยใหอ้ยู่ในสถานที9ที9ทางการกาํหนดไว ้ซึ9งอาจเป็นการคมุตวัสูงสดุนานถึง 6 เดือน โดยไม่สามารถ
ตั�งทนายหรือขอความช่วยเหลืออื9นได ้การควบคมุตวัโดยไม่มีคาํอธิบายที9ชัดเจนในครั�งนี �ส่งผลใหค้วามสมัพันธร์ะหว่างออสเตรเลียและจีนยํ9าแย่ลง
หลังจากรฐับาลออสเตรเลียแบนบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี9ของจีนออกจากการมีส่วนร่วมในโครงข่าย 5G ของออสเตรเลีย นอกจากนี� ออสเตรเลียได้
เรียกรอ้งใหจี้นเปิดทางใหค้ณะผูต้รวจสอบจากนานาประเทศเขา้ไปสืบคน้หาตน้ตอของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึ9งส่งผลใหจี้นไม่พอใจ และ
เริ9มใชม้าตรการตอบโต ้ดว้ยการระงบัการนาํเขา้เนื �อววับางส่วนจากออสเตรเลีย สาํหรบัสถานการณต์งึเครียดล่าสุดเมื9อวานนี� รฐับาลจีนไดด้าํเนินการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุ่มตลาดของบริษัทไวนส์ัญชาติออสเตรเลียเป็นรอบที9 2 ซึ9งมาตรการดงักล่าวไดส้่งผลกระทบอย่างหนกัต่อผูผ้ลิตไวนข์อง
ออสเตรเลีย 

 (+) นักวิทยาศาสตรไ์ม่มั6นใจวัคซ ีนโควิด-19 ของร ัสเซ ีย,จีน ผูเ้ชี9ยวชาญบางส่วนระบุวา่ วคัซีนโควิด-19 ที9ไดร้บัความสนใจอย่างมากที9พฒันาใน
รสัเซียและจีน มีจุดอ่อนที9เป็นไปได ้นั9นคือวคัซีนเหล่านี�อิงตามไวรสัไขห้วดัชนิดเดียวกบัที9ผูค้นจาํนวนมากติดเชื �อ ซึ9งเป็นไปไดที้9จะจาํกดัประสิทธิภาพ
ของวคัซีนดงักล่าว นสพ.วอลลส์ตรีทเจอรน์ลัรายงานเมื9อสปัดาหที์9ผ่านมาว่า วคัซีนของ CanSino Biologics ซึ9งไดร้บัการอนมุตัิสาํหรบัการใชง้านทาง
ทหารในจีน เป็นรูปแบบดดัแปลงของอดีโนไวรสัชนิด 5 หรือ Ad5 บริษัทดงักล่าวกาํลงัเจรจาเพื9อขอการอนมุตัฉิุกเฉินในหลายประเทศก่อนเสรจ็สิ �นการ
ทดลองขนาดใหญ่ วคัซีนที9พฒันาโดยสถาบนักามาเลยาของรสัเซีย ไดร้บัการอนมุตัิในรสัเซียเมื9อตน้เดือนที9ผ่านมาแมมี้การทดลองที9ไม่มากนกั โดย
วคัซีนดงักล่าวอิงตามไวรสั Ad5 และอดีโนไวรสัชนิดที9 2 ที9พบทั9วไปไดน้อ้ยกว่า นางแอนนา เดอรบ์ิน นกัวิจยัวคัซีนของมหาวิทยาลยัจอหน์ ฮ็อบกินส์
ระบุว่า " Ad5 ทาํใหด้ิฉันกังวลเพราะผูค้นจาํนวนมากมีภูมิคุม้กนั ฉันไม่มั9นใจเกี9ยวกบักลยุทธข์องพวกเขา...บางทีประสิทธิภาพจะไม่ถึง 70% วคัซีน
อาจมีประสิทธิภาพ 40% แตดี่กวา่ไม่มีอะไรเลย จนกวา่จะมีสิ9งอื9นๆ" 

 (-) "แอสตร้าเซนเนก้า" เร ิ6มทดลองวัคซ ีนโควิดเฟส 3 ในสหรัฐ รู้ผลเดือนต.ค. บริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ (AstraZeneca) ซึ9งเป็นผูผ้ลิตยาราย
ใหญ่ขององักฤษเปิดเผยว่า บริษัทไดเ้ริ9มลงทะเบียนชาวอเมริกนัวยัผูใ้หญ่จาํนวน 30,000 คนสาํหรบัการทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 เฟส 3 แลว้ 
แอสตรา้เซนเนกา้ระบุว่า ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะไดร้บัวคัซีน AZD1222 ซึ9งเป็นวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 จาํนวน 2 โดสในระยะเวลาห่างกนั 4 สปัดาห ์
หรือใหว้คัซีนหลอก แอสตรา้เซนเนกา้ซึ9งพฒันาวคัซีนรว่มกบัมหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์ระบวุ่า อาจไดร้บัขอ้มลูภายในเดือนต.ค.นี�ที9จะสนบัสนนุการใช้
วคัซีนฉกุเฉิน หรือการอนมุตัวิคัซีนที9เกี9ยวขอ้ง แอสตรา้เซนเนกา้ไดเ้ขา้สู่การทดลองวคัซีน AZD1222 ขั�นสดุทา้ยแลว้ในองักฤษ, บราซลิและแอฟริกาใต ้
และมีแผนจะทดลองในญี9ปุ่ นและรสัเซีย 

  ที6มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์9 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  - - 

วนัองัคารที9 1 ก.ย. 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   53.1** 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.  54.6 54.2 

 21.00น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.  1.0% -0.7% 

วนัพธุที9 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 ยอดสั9งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   4.0% 6.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -4.7M 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที9 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 

วนัศกุรที์9 4 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี9ยตอ่ชั9วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที9มีการประกาศออกมา 
*ที9มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที9 28 สิงหาคม 2563  ซึ9งอาจมีการเปลี9ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


