
 

 

 

   

1,948  1,930  1,911 

 1,976  1,992  2,015 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้วนันี �ปรบัตวัลง รบัแรงกดดนัจาก Dollar Index รบีาวดข์ึ �นมาอยูเ่หนือ 92 จดุอีกครั�ง หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัมีสญัญาณฟื�นตวั จากการเปิดเผย
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.จาก ISM และมารกิ์ตออกมาแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปีครึAง  ประกอบกับตลาดยังมีความหวังเกีAยวกับการเจรจามาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรฐั โดยนายมารค์ มีโดวส ์หวัหนา้คณะทาํงานทาํเนียบขาว คาดวา่ บรรดาวฒิุสมาชิกรพีบัลิกนัจะนาํรา่งกฎหมายเยียวยาผลกระทบ
จากโควิด-19 เขา้สู่การพิจารณาไดต้ามเป้าหมายภายในสปัดาหห์นา้  นอกจากนี� ค่าเงินเย็นอ่อนค่าลงมาอยู่ทีA 106.03 เยน/ดอลลาร ์หลงันายโยชิฮิเดะ ซุงะ เลขาธิการ
คณะรฐัมนตรญีีAปุ่ น กลายเป็นตวัเต็งในการสืบทอดตาํแหน่งจากนายชินโซะ อาเบะ ซึAงไดป้ระกาศลาออกไปเมืAอวนัศกุรท์ีA 28 ส.ค.ทีAผ่านมา ซึAงกาํหนดการเลือกผูน้าํญีAปุ่ นคน
ใหม่จะมีขึ �นในเดือนก.ย.นี �  โดยนักวิเคราะห ์ระบุวา่ หากนายซุงะกลายเป็นนายกฯญีAปุ่ นคนใหม่ จะส่งผลใหแ้ทบไม่มีการเปลีAยนแปลงดา้นนโยบายทางเศรษฐกิจและลด
โอกาสของการไรเ้สถียรภาพทางการเมืองได ้จึงทาํใหท้องคาํถกูขายทาํกาํไรสลบัออกมาในระยะสั�น แต่ดว้ยแนวโนม้ดอกเบี �ยทัAวโลกยงัอยู่ในระดบัตํAาท่ามกลางความไม่
แน่นอนว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตัวขึ �นไดแ้ข็งแกร่งเพียงใด จึงทาํใหร้าคาทองคาํมี Downside ในระดับจาํกัด สาํหรบัวันนี � ใหเ้นน้จับตาไปทีAการเปิดเผยตัวเลขการจา้งงาน
ภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP ของสหรฐั เพืAอชี �นาํดอลลาร ์และราคาทองคาํเพิAมเติม ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นจิตวิทยาโซน 
2,000 ดอลลารต์่อออนซ ์ส่งผลใหแ้รงซื �อยังคงถูกจาํกัด โดยราคาอาจกลบัมาเคลืAอนไหวในกรอบเพืAอสะสมแรงซื �อ  สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นระยะสั�นในโซน 1,976 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไปไดแ้นวตา้นสาํคญัจะอยูใ่นบรเิวณ 1,992 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุวานนี�) ขณะทีAแนวรบันั�นยงัคงประเมินในโซน 1,948-1,930 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ์ เขา้ซื �อหากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,948-1,930 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,930 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั�งนี � อาจ
พิจารณาแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่่านแนวตา้นทีA 1,976-1,992 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

         ห าก ร าค าไม่ห ลุด  1,950-1,948 ด อ ล ล าร ์ต่อ

ออนซ เ์สี"ยงซ ื&อ ในบร ิเวณดังกล่าว พร้อมลดการลงท ุนหาก

หลุด 1,930 ดอลลาร ์ต่อออนซ  ์และทยอยแบ่งขายท ําก ําไร

โซน 1,976-1,992 ดอลลารต์่อออนซ ์

02 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

02/09/2563  11.51 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,969.60 1,962.56 -7.04  -0.36% 

Spot Silver ($) 28.11 28.00 -0.11  -0.40% 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.19 0.06  0.20% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,150 29,050 -100  -0.34% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.58 45.90 0.32  0.70% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.97 43.09 0.12  0.28% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1915 1.1904 -0.0011  -0.09% 

ที"มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) รมว.ต่างประเทศสหรัฐหวังปิดสถาบันขงจืDอของจีนในสหรัฐภายในสิ&น ปี เมืAอวานนี�นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั
แสดงความหวังว่า ศูนยว์ัฒนธรรมสถาบนัขงจื �อซึAงเป็นสาํนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ในมหาวิทยาลัยสหรฐัจะถูกปิดทั�งหมด
ภายในสิ �นปีนี � นายปอมเปโอระบวุ่า "ผมคิดว่าทกุคนจะเห็นความเสีAยงเกีAยวกบัสถาบนัดงักล่าว" โดยกล่าวหาว่า สถาบนัทีAไดร้บัการสนบัสนนุจาก
รฐับาลจีนดงักล่าวดาํเนินการเพืAอสรรหา "สายลบัและผูส้มรูร้ว่มคิด" ทีAมหาวิทยาลยัสหรฐั  เขากล่าวว่า "ผมคิดว่าสถาบนัเหล่านี �สามารถเห็นสิAง
นั�น และผมหวงัว่าเราจะปิดสถาบนัทกุแห่งก่อนสิ �นปีนี �" 

 (+) สหร ัฐแจ้งเตือนท ั"วโลกระวังเกาหลีเหนือเร ่งจัดซ ื &ออ ุปกรณส์นับสนุนโครงการข ีปนาวุธ  รฐับาลสหรฐัไดแ้จง้เตือนบริษัททัAวโลกให้
ระมดัระวงัเกาหลีเหนือทีAกาํลงัพยายามจดัหาเทคโนโลยีและอปุกรณส์าํหรบัโครงการขีปนาวธุ โดยเตือนว่าแมแ้ต่ยานพาหนะทีAใชใ้นการป่าไมก็้
สามารถแปลงเป็นฐานยิงขีปนาวธุเคลืAอนทีAได ้"เราเรียกรอ้งใหภ้าคเอกชนยงัคงจบัตามองความพยายามของเกาหลีเหนือทีAจะจดัหาเทคโนโลยี
และอุปกรณเ์กีAยวกบัขีปนาวธุ" กระทรวงต่างประเทศสหรฐัระบ ุพรอ้มเสริมว่า บริษัทต่าง ๆ อาจเสีAยงทีAจะละเมิดมาตรการควํAาบาตรของสหรฐั
และสหประชาชาติ (UN) ในเรืAองการช่วยเหลือเกาหลีเหนือ แมจ้ะไม่ตั�งใจก็ตาม สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า คาํแนะนาํดงักล่าวออกโดยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชยข์องสหรฐั โดยมีใจความว่า เกาหลีเหนือพึAงพาส่วนประกอบทีA
เกีAยวขอ้งกบัขีปนาวธุจากต่างประเทศ และใชเ้ครอืข่ายเจา้หนา้ทีAจดัซื �อในต่างประเทศทีAกวา้งขวาง รวมถงึเจา้หนา้ทีAคณะการทตูของเกาหลีเหนือ
และประเทศทีAสามดว้ย แถลงการณร์ะบวุ่า สินคา้บางอย่างทีAเกาหลีเหนือนาํเขา้ มีแนวโนม้จะนาํไปใชส้าํหรบัโครงการขีปนาวธุ เช่น ยานพาหนะ
ขนาดใหญ่ทีAใชใ้นอตุสาหกรรมป่าไม ้ซึAงสามารถเปลีAยนเป็นฐานยิงขีปนาวธุได ้เช่นเดียวกบัเหล็กและอลมิูเนียม 

 (-) ดอลลารป์ร ับข ึ &นจากข ้อมูลเศรษฐกิจสหร ัฐแข ็งแ กร ่ง ดอลลารดี์ดตัวพน้ระดับตํAาสุดรอบ 2 ปีในวนันี � ขณะทีAขอ้มูลของสหรฐับ่งชี �ถึง
กิจกรรมการผลิตทีAแข็งแกร่ง ขณะทีAยูโรลงจากระดับสูงสุดนับตั�งแต่ปี 2018 จากการทาํกาํไร ขอ้มูลเศรษฐกิจทีAเปิดเผยเมืAอวานนี�แสดงว่า 
กิจกรรมการผลิตสหรฐัปรบัตวัเรว็ขึ �นสู่ระดบัสงูสดุรอบเกือบ 2 ปีในเดือนส.ค. ท่ามกลางการพุ่งขึ �นของคาํสัAงซื �อใหม่ ในขณะทีAตวัเลขจากสถาบนั
การจัดการอุปทาน (ISM) อยู่ทีAระดับสูงสุดนับตั�งแต่เดือนพ.ย.2018 ดัชนีดอลลารป์รบัขึ �น 0.12% มาทีA 92.346 หลังจากทีAแตะระดับตํAาสุด
นบัตั�งแต่เดือนเม.ย.2018 

 (-) ห ุ้นญี"ปุ่ นปร ับข ึ &นจากข ้อมูลสหร ัฐ, การคลายความกังวลเร ื"องนายกฯใหม่ หุน้ญีAปุ่ นปรบัขึ �นในวนันี �หลงัขอ้มลูเชิงบวกจากภาคการผลิต
ของสหรฐักระตุน้ความหวงัว่าการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของโควิด-19 ยงัอยู่ในแนวทาง หุน้ไดร้บัแรงหนนุหลงันายโยชิฮิเดะ ซงุะ 
เลขาธิการคณะรฐัมนตรีญีAปุ่ นกลายเป็นตัวเต็งในการสืบทอดตาํแหน่งจากนายกรฐัมนตรีชินโซะ อาเบะ แห่งญีAปุ่ นในการเลือกผูน้าํในเดือนนี� 
นกัวิเคราะหร์ะบวุ่า หากนายซุงะกลายเป็นนายกรฐัมนตรคีนใหม่ นีAชี �ว่าจะแทบไม่มีการเปลีAยนแปลงดา้นนโยบายทางเศรษฐกิจและลดโอกาส
ของการไรเ้สถียรภาพทางการเมือง ซึAงส่งผลดีต่อหุน้ ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น  0.31% มาทีA 23,209.27 ณ เวลา 09.04 น.ตามเวลาไทย ขณะทีA 
ดัชนี TOPIX ปรบัขึ �น 0.2% มาทีA 1,619.05 หุน้กลุ่มสินคา้ทุนของญีAปุ่ นไดร้บัแรงหนุนหลังสถาบนัจัดการอุปทาน (ISM) ระบุเมืAอวนัอังคารว่า 
กิจกรรมการผลิตของสหรฐัเรว็ขึ �นสู่ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 2 ปีในเดือนส.ค. 

 (-) สหร ัฐเตร ียมส่งอ ุปกรณต์รวจโควิด-19 หลายล้านชุดใหร้ ัฐต่างๆ เพ ื"อหนุนการเปิดโรงเร ียน เจา้หนา้ทีAคณะบรหิารสหรฐัระบวุ่า รฐับาล
สหรฐัจะส่งอปุกรณต์รวจโควิด-19 ทีAใหผ้ลลพัธอ์ย่างรวดเร็ว "ส่วนใหญ่" ทีAจดัซื �อจากบริษัท Abbott Laboratories เมืAอสปัดาหที์Aผ่านมาแก่ผูว่้า
การรฐัและดินแดนต่างๆ เพืAอสนบัสนนุการเปิดโรงเรยีนอีกครั�งและภารกิจสาํคญัอืAนๆ นายเบรตต ์กีรอย ผูช่้วยรฐัมนตรสีาธารณสขุสหรฐัระบวุ่า 
สถานทีAสาํคญัอืAนๆทีAจะไดร้บัอปุกรณท์ดสอบใหม่ไดร้วมถงึ ศนูยด์แูลเด็กระหว่างวนั, ผูป้ฏิบติัการฉกุเฉินเบื �องตน้ และ "โครงสรา้งพื �นฐานสาํคญั"  
เขากล่าวว่า ชดุตรวจหาเชื �อดงักล่าวจะจดัส่งภายใตก้ารร่วมมือกบับรษัิท Abbott ตั�งแต่กลางเดือนก.ย. Abbott ระบสุปัดาหที์Aผ่านมาว่า จะเพิAม
การผลิตชดุตรวจหาเชื �อสู่ราว 50 ลา้นชดุต่อเดือนภายในกลางเดือนต.ค. 

 
  ท ี"มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

วนัจนัทรที์A 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   - - 

วนัองัคารทีA 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% 

วนัพธุทีA 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 ยอดสัAงซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   4.0% 6.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -4.7M 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีทีA 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 

วนัศกุรที์A 4 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลีAยตอ่ชัAวโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิทีAมีการประกาศออกมา 
*ทีAมา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัทีA 28 สิงหาคม 2563  ซึAงอาจมีการเปลีAยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


