
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,950 1,934 1,916 

1,988 2,006 2,029 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  4.41 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แตปิ่ดตลาดในเดือนส.ค.ด้วยการปรับตวัลดลงเป็นเดือนแรกหลงัจากพุ่งขึ �น 4 เดือนตดิตอ่กนั  อย่างไรก็ดี  ราคาวานนี �
ยงัคงเคลื�อนไหวไม่ไกลจากระดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาห์มากนกั  โดยได้รับแรงหนนุสําคญัจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  หลงัจากสปัดาห์ที�ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ประกาศเปลี�ยนกรอบนโยบายเงินเฟ้อไปเป็น "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย หรือ หรือ Average-inflation targeting (AIT)" ซึ�งจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตวัขึ �นเหนือ 2% และทําให้อตัราดอกเบี �ย
มีแนวโน้มอยู่ในระดบัตํ�าเป็นเวลานานขึ �น  สถานการณ์ดงักลา่ว  สง่ผลให้วานนี �ดชันีดอลลาร์อ่อนคา่ลงอีก -0.25% มาที� 92.144 หลงัจากที�แตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 91.993 ซึ�งเป็นระดบั
ตํ�าสดุนบัตั �งแตว่นัที� 1 พ.ค. 2018 ขณะที�ดชันีดอลลาร์ปรับลงราว 1.4% ในเดือนส.ค. ซึ�งทําให้เดือนส.ค.ปีนี �เป็นเดือนที�ยํ�าแย่ที�สดุของดชันีดอลลาร์ในรอบ 5 ปี และเป็นการร่วงลงราย
เดือน 4 เดือนตดิตอ่กนั  ประกอบกบัตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงจากแรงเทขายทํากําไร  จึงเป็นปัจจยัหนนุทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพิ�มเติม  ปัจจยัที�กล่าวมาส่งผลให้ราคาทองคํา
ยงัคงทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้  แม้ในระหว่างวนัจะร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,954.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ก็มีแรงซื �อคืนเข้ามาในที�สดุ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่
เปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ตดิตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลติของสหรัฐจากมาร์กิตและ ISM, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง และถ้อยแถลงของนาง เบรนาร์ด หนึ�งในผู้ว่าการเฟด 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1976.62 1954.00 1965.37 1968.99 4.41 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1946.61 27.21 45.34 

MA 50 Days 1892.61 23.13 43.84 

MA 200 Days 1685.36 18.28 45.65 

RSI 9 Days 57.65 64.45 55.56 

RSI 14 Days 56.99 63.34 57.15 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,251.50 0.00 

ishare 17,855.07 +63.70 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9180 0.0904 0.8011 

10 วนั 0.8393 0.0817 0.6833 

20 วนั 0.6617 -0.2571 0.1265 

50 วนั 0.9482 0.7467 0.9370 

100 วนั 0.9617 0.6367 0.9097 

200 วนั 0.7407 -0.3553 0.7143 

 

 

01 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                เน้นเก็งกําไรซื �อขายระยะสั �นจากการแกว่งตัว
โดยมีแนวรับบริเวณ 1,954-1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ
หากราคาขยับขึ �นควรแบ่งขายทํากําไรบางส่วนหากราคา
ทองคําไม่ผ่านโซน 1,988-2,006 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้า
ผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

หากระหว่างวนัหากราคาทองคําไม่หลดุ 1,954-1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึ �น โดย
หากยืนเหนือบริเวณ 1,988 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ การขยบัขึ �นจะมีแนวต้านถัดไปที� 2,006 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุโซนแนวรับแรก กรอบด้านลา่งจะอยูท่ี� 1,934-1,916 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 223.82 จุด จากแรงขายทาํกาํไร  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงเมื�อคืนนี � (31 ส.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายทํา
กําไรหลงัจากตลาดพุ่งขึ �นในช่วงที�ผ่านมา โดยหุ้นกลุ่มพลงังานถกูแรงขายทํากําไรทบุร่วงลงหนกัสดุ อย่างไรก็ดี เมื�อพิจารณาตลอดเดือนส.ค.พบว่า 
ดัชนีดาวโจนส์ทําสถิติแข็งแกร่งสุดในรอบ 36 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19  ดัชนีเฉลี�ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,430.05 จดุ ลดลง 223.82 จดุ หรือ -0.78% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,500.31 จดุ ลดลง 7.70 จดุ หรือ -0.22% 
ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,775.46 จดุ เพิ�มขึ �น 79.83 จดุ หรือ +0.68% 

• (+) อดีตประธาน FDA คาดการอนุมัติวัคซีนต้านโควิดจะเกิดขึ �นหลังเลือกตั �งปธน.  นพ.สก็อตต์ ก็อตต์ลิเอ็บ อดีตประธานคณะกรรมการ
อาหารและยาสหรัฐ (FDA) กล่าวว่า เขาไม่เชื�อว่า FDA จะให้การอนมุติัวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในเดือนพ.ย.  "ผม
คิดว่าสิ�งที�จะเกิดขึ �นคือ เราจะได้ผลการทดลองวคัซนีในเดือนพ.ย. ส่วนการตดัสินใจเกี�ยวกบัการให้การอนมุติัฉกุเฉินสําหรับวคัซีนดงักล่าวจะเกิดขึ �น
หลงัจากนั �น" นพ.ก็อตต์ลิเอ็บกล่าว  นพ.ก็อตต์ลิเอ็บกล่าวว่า การมีหลกัฐานที�เพียงพอในเดือนต.ค.เกี�ยวกบัประสิทธิภาพของวคัซีน จะทําให้สหรัฐ
จําเป็นที�จะต้องเผชิญการแพร่ระบาดมากกว่านี � และวัคซีนต้านโควิด-19 จะต้องมีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่สิ�งนี �จะทําให้สหรัฐไม่มีเวลาเพียง
พอที�จะใช้อํานาจอนมุติัฉกุเฉินภายในเดือนพ.ย. 

• (+) เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตร่วงในเดือนส.ค. หลังดีดตัวติดต่อกัน 3 เดือน  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลสํารวจ
ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตรัฐเท็กซัสปรับตัวลงสู่ระดับ 13.1 ในเดือนส.ค. จากระดับ 16.1 ในเดือนก.ค.  ดัชนีภาคการผลิตร่วงลงในเดือนส.ค. 
หลงัจากดีดตวัขึ �นติดต่อกัน 3 เดือน ขณะที�ทรุดตวัลงแตะระดบัตํ�าสดุเป็นประวติัการณ์ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19  อย่างไรก็ดี ดชันียงัคงมีค่าเป็นบวกในเดือนส.ค. ซึ�งบง่ชี �ถงึการขยายตวัของภาคการผลิตในเท็กซสั 

• (+) ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก หลังเฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี �ยตํCา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (31 ส.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณตรึงอตัราดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�าเป็นเวลาหลายปี 
ขณะที�เงินเยนอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ที�ว่า นายกรัฐมนตรีญี�ปุ่ นคนใหม่ที�จะมาดํารงตําแหน่งแทนนายชินโซ อาเบะ 
จะยงัคงเดินหน้านโยบาย "อาเบะโนมิกส์" ต่อไป  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกลุใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะที� 92.1605 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9032 ฟรังก์ จากระดบั 0.9050 ฟรังก์ 
และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3027 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3094 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์
แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดับ 105.87 เยน จากระดับ 105.41 เยน  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1935 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1890 
ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3376 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3341 ดอลลาร์  

• (+/-) รองประธานเฟดคาดเฟดเตรียมหารือมาตรการชี �นํานโยบายล่วงหน้า,การเปลีCยนแปลงงบดุล  นายริชาร์ด แคลริดา รองประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวนันี �ว่า หลงัจากที�เฟดได้ประกาศกรอบนโยบายการเงินแบบใหม่เมื�อสปัดาห์ที�แล้ว ขณะนี �เฟดก็จะกลบัมาหารือ
กนัเกี�ยวกบัการดําเนินการขั �นต่อไปในการชี �นํานโยบายล่วงหน้า และการเปลี�ยนแปลงในงบดลุ  "ผมคิดว่าเราจะกลบัมาหารือกันเกี�ยวกบัการชี �นํา
นโยบายล่วงหน้าและงบดลุ แต่ผมไม่ต้องการที�จะตดัสินล่วงหน้าว่าเรื�องดงักล่าวจะได้ข้อยติุอย่างไร" นายแคลริดากล่าว 

• (+/-) ประธานเฟดแอตแลนตาชี � QE ไม่ใช่แนวทางดีทีCสุดในการกระตุ้นศก.สหรัฐขณะนี �  นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า เครื�องมือที�เฟดสามารถใช้ได้ในขณะนี � เช่น การขยายวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) นั �น ไม่ใช่แนวทางที�ดีที�สุดสําหรับเฟดในขณะนี �ในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้กลบัสู่การขยายตวัอย่างต่อเนื�อง  ต่อข้อถามเกี�ยวกบัความ
จําเป็นสําหรับเฟดในการเพิ�มวงเงิน QE นั �น นายบอสติกกล่าวว่า "สิ�งที�เรากําลงัเผชิญอยู่เป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสขุ ซึ�งผมคิดว่าถ้าหากเราหนั
เหออกจากความเป็นจริงก็จะทําให้เราให้ความสนใจต่อสิ�งที�ไม่ถกูต้อง"  นอกจากนี � นายบอสติกยงัแสดงความกงัวลเกี�ยวกบัความขดัแย้งระหว่าง
ทําเนียบขาวและสภาคองเกรสเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ 
 

 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.  55.2** 54.2 

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

 20.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Clarida Speaks  - - 

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

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

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

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

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   53.6 53.6 

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

 21.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค.   1.1% -0.7% 

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

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   1250K 167K 

 21.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -4.7M 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

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

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin   54.0 54.1 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.8 50.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.1 50.1 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   965K 1006K  

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   54.8 54.8 

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

วนัศกุร์ที� 4 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.0% 0.2% 

 
19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   1518K 1763K 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 28 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


