
  

                             หลังจากราคาอ่อนตัวลงสามารถยืนเหนือแนวรับ
โซน 1,950-1,948 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้มีโอกาสเห็นการดีดตัวขึ -น
ไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,976 หรือ 1,992 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั-ง 
ราคาขยับขึ -นเข้าใกล้แนวต้าน อาจระมัดระวังแรงขายทํากําไรระยะสั -น
สลับเข้ามาเพิ6มขึ -น 
 

02 กันยายน 2563 

สรุป แม้วา่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ระบ ุหลงัการหารือทางโทรศพัท์กบันายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐว่า ยงัคงมี "ความคิดเห็น
ไม่ตรงกันอย่างมาก" ระหว่างพรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวเกี0ยวกับร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 ทางด้าน นายมาร์ค มีโดวส์ หวัหน้า
คณะทํางานทําเนียบขาว กล่าวว่า เปิดเผยว่า ได้หารือกนัเป็นประจํากบันายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําวฒุิสภาจากพรรครีพบัลิกนั หวงัว่านายมิทช์จะพิจารณา
ร่างกฎหมายฉบบัใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ0งความพยายามในการดําเนินการอนมุัตินโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลงั เพื0อสนบัสนนุการฟื;นตวัทางเศรษฐกิจ
สหรัฐให้แข็งแกร่งขึ ;น ส่งผลให้นกัลงทนุในตลาดทองคํา เพิ0มความระมดัระวงัในการไล่ซื ;อทองคําเมื0อราคาปรับตวัขึ ;น ทั ;งนี ; แนะนําลงทนุระยะสั ;น โดยเข้าซื ;อหาก
ราคาย่อตวัไม่หลดุแนวรับบริเวณ 1,950-1,948 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยไม่แนะนําให้เข้าซื ;อทั ;งหมดบริเวณแนวรับใดแนวรับหนึ0ง ควรเหลือเงินทนุเพื0อซื ;อเฉลี0ยหาก
ราคาหลดุแนวรับแรก ซึ0งราคาจะปรับตวัลงไปบริเวณแนวรับสําคญัโซน 1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (หากหลุดควรตดัขาดทนุ) และให้ขายทํากําไรเมื0อราคาดีดตวั
ขึ ;นบริเวณแนวต้าน 1,976 หรือ 1,992 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้อาจเหน็การย่อตวัของราคาทองคําอีกครั ;ง 

 

ตารางที6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

2/09/2563 16:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,969.60 1,971.30 1.70  0.09% 

Spot Silver ($) 28.11 28.03 -0.08  -0.28% 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.25 0.12  0.40% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.58 45.97 0.39  0.86% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.97 43.06 0.09  0.21% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1915 1.1865 -0.0051  -0.42% 

ที6มา : Bisnews 

ที6มา : Bisnews 
 

 1,948  1,930  1,911 

  1,976  1,992  2,015 

 

  



 

 

• (+) ผู้ เชี6ยวชาญสหรัฐแจงยังไม่มีหลักฐานมากพอชี - "พลาสมา" รักษาโควิดได้  คณะผู้ เชี0ยวชาญของสถาบนัสขุภาพแห่งชาติสหรัฐ (NIH) ระบวุ่า 
ขณะนี ;ยงัไม่มีหลกัฐานมากพอที0จะแนะนําให้ใช้พลาสมาที0มีโปรตีนภมิูคุ้มกนั (convalescent plasma) ในการรักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ซึ0งถ้อยแถลง
ดงักล่าวสวนทางกบัที0สํานักงานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้ออกมายืนยนัเมื0อไม่นานมานี ;ว่า พลาสมาที0มีโปรตีนภมิูคุ้มกนัสามารถใช้รักษา
ผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ได้  ทั ;งนี ; คณะผู้ เชี0ยวชาญของ NIH ระบวุ่า ในบรรดาผู้ ที0ได้รับพลาสมาที0ประกอบด้วยแอนติบอดีจํานวนมากนั ;น ไม่มีสญัญาณบง่ชี ;
ถงึความแตกต่างในการรอดชีวิตโดยรวมในระยะเวลา 7 วนั  แถลงการณ์ของผู้ เชี0ยวชาญยงัระบดุ้วยว่า ขณะนี ;ยงัไม่มีข้อมลูจากการทดลองทางคลินิก
ที0สามารถชี ;ชดัได้ว่า การใช้พลาสมาที0มีโปรตีนภมิูคุ้มเป็นวิธีการรักษาที0มีประสิทธิภาพและปลอดภยั   

• (+) กลาโหมสหรัฐแฉจีนเล็งตุนหัวรบนิวเคลียร์เพิ6ม 2 เท่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า  กระทรวงกลาโหมสหรัฐคาดว่า จีนจะเพิ0มจํานวนหัวรบ
นิวเคลียร์ขึ ;นเป็น 2 เท่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า จากปัจจบุนัซึ0งคาดว่าจีนมีจํานวนหวัรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ 200 ลกู และแสนยานภุาพด้านการทหาร
ของจีนได้แซงหน้าสหรัฐไปแล้วในบางด้าน เช่น การต่อเรือ และขีปนาวธุแบบดั ;งเดิม  รายงานล่าสดุเกี0ยวกบัแสนยานภุาพของจีนที0นําเสนอต่อสภาคอง
เกรสซึ0งครอบคลมุถงึการพฒันาต่างๆ จนถงึปลายปี 2562 นั ;น ได้รับการเผยแพร่ออกมาท่ามกลางความบาดหมางที0ร้าวลกึระหว่างสหรัฐและจีน ตั ;งแต่
ประเด็นเศรษฐกิจไปจนถงึความมั0นคง รวมถงึกิจกรรมทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ และการที0สหรัฐให้การสนบัสนนุไต้หวนั  รายงานดงักล่าวระบวุ่า 
เป้าหมายของจีนคือการยกระดบักองทพัปลดปล่อยประชาชน (PLA) ให้เป็นกองทพัระดบัโลกภายในสิ ;นปี 2592 และในทศวรรษหน้า จํานวนหวัรบ
นิวเคลียร์ของจีนคาดว่าจะเพิ0มขึ ;นอย่างน้อย 2 เท่าเมื0อจีนขยายและปรับปรุงกองกําลงันิวเคลียร์ให้ทนัสมยั  นอกจากนี ; จํานวนหวัรบของขีปนาวธุข้าม
ทวีปภาคพื ;นดินที0สามารถคกุคามสหรัฐได้นั ;นคาดว่าจะเพิ0มขึ ;นเป็น 200 ลกูในอีก 5 ปีข้างหน้าจากประมาณ 100 ลกูในปัจจบุนั ขณะที0จีนกําลงัเข้าใกล้
ขีดความสามารถ"นิวเคลียร์สามเหล่าทพั" โดยจะสามารถทําการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ได้ทั ;งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล   

• (+) "ทรัมป์"จวกจนีรายงานยอดตายจากโควิดตํ6ากว่าความเป็นจริง  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่า มีประชาชนในจีนเสียชีวิต
จากโรคโควิด-19 มากกว่าที0รัฐบาลจีนรายงานหลายพนัคน โดยที0ปธน.ทรัมป์ไม่ได้อ้างถึงหลกัฐานใดๆ  ปธน.ทรัมป์ระบใุนการให้สมัภาษณ์กบัลอรา 
อินกราแฮมของฟ็อกซ์ นิวส์ที0ออกอากาศในคืนวนัองัคารว่า "มีผู้ เสียชีวิตหลายหมื0นคนในจีน โดยมีผู้ เสียชีวิตมากกว่าประเทศอื0น เพียงแต่ทางการจีนไม่
รายงาน"  อย่างไรก็ตาม เมื0ออินกราแฮมถามปธน.ทรัมป์ว่า ทราบจํานวนผู้ เสียชีวิตในจีนได้อย่างไร ปธน.ทรัมป์ก็เปลี0ยนเรื0องคยุ   

• (-) ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง, ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วง  ดอลลาร์ดีดตวัพ้นระดบัตํ0าสดุรอบ 2 ปีในวนันี ; ขณะที0
ข้อมลูของสหรัฐบง่ชี ;ถงึกิจกรรมการผลิตที0แข็งแกร่ง ขณะที0ยโูรลงจากระดบัสงูสดุนบัตั ;งแต่ปี 2018 จากการทํากําไร  ข้อมลูเศรษฐกิจที0เปิดเผยเมื0อวาน
นี ;แสดงว่า กิจกรรมการผลิตสหรัฐปรับตวัเร็วขึ ;นสู่ระดบัสงูสดุรอบเกือบ 2 ปีในเดือนส.ค. ท่ามกลางการพุ่งขึ ;นของคําสั0งซื ;อใหม่ ในขณะที0ตวัเลขจาก
สถาบนัการจดัการอปุทาน (ISM) อยู่ที0ระดบัสงูสดุนบัตั ;งแต่เดือนพ.ย.2018  ข้อมลูของสหรัฐตามหลงัสิ0งบ่งชี ;ภาคการผลิตเชิงบวกเช่นเดียวกนัจากจีน
และยุโรป  นกัวิเคราะห์กล่าวว่า การเพิ0มขึ ;นในอุปสงค์ที0ถกูยบัยั ;งไว้ เช่น สําหรับรถยนต์ ส่งผลให้ดอลลาร์ปรับขึ ;น  อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่า "ไม่
จําเป็นต้องมองว่าข้อมลูดีทั ;งหมด" เนื0องจากข้อมลูของ ISM แสดงเช่นกนัว่า ตลาดแรงงานยงัคงอยู่ในแดนหดตวั "นั0นเป็นข้อมลูที0แข็งแกร่ง แต่เมื0อคณุ
พิจารณาอย่างใกล้ชิดในอตุสาหกรรม 18 ประเภท ไม่ใช่ว่าทกุอตุสาหกรรมมีการขยายตวัในการจ้างงาน การจ้างงานไม่ได้ปรับตวัขึ ;นโดยรวม"  ดชันี
ดอลลาร์ปรับขึ ;น 0.16% มาที0 92.390 หลงัจากที0แตะระดบัตํ0าสดุนบัตั ;งแต่เดือนเม.ย.2018 ที0 91.737 

• (-) ยอดค้าปลีกของเยอรมนีร่วงในก.ค. สวนทางคาดการณ์  ข้อมลูแสดงในวนันี ;ว่า ยอดค้าปลีกของเยอรมนัร่วงอย่างไม่คาดคิดในเดือนก.ค. เมื0อ
เทียบรายเดือน ซึ0งบั0นทอนความหวงัว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเยอรมนี ซึ0งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที0สดุของยโุรป จะมีพลงัเพียงพอในการ
ขบัเคลื0อนการฟื;นตวัอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 จากผลกระทบของโควิด-19  ข้อมลูจากสํานกังานสถิติเยอรมนัแสดงว่า ยอดค้าปลีกลดลง 0.9% ต่อ
เดือนในเดือนก.ค.ในแง่ที0แท้จริง หลงัการปรับลง 1.9% ในเดือนมิ.ย. ซึ0งได้รับการทบทวนปรับแล้ว ภาคเอกชนคาดว่า ยอดค้าปลีกจะปรับขึ ;น 0.5%  
ข้อมลูแสดงว่า เมื0อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกปรับขึ ;น 4.2% ในแง่ที0แท้จริง หลงัการปรับขึ ;นที0ได้รับการทบทวนแล้ว 6.7% ในเดือนก่อนหน้า  
  

ที6มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทร์ที0 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   - - 

วนัองัคารที0 1 ก.ย. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื ;อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   53.1** 52.8 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั ;นสดุท้ายเดือนส.ค.   52.2** 53.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั ;นสดุท้ายเดือนส.ค.   51.7** 51.7 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั ;นสดุท้ายเดือนส.ค.   55.2** 55.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั ;นสดุท้ายเดือนส.ค.   53.1** 53.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   56.0** 54.2 

 21.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค.   0.1%** -0.7% 

วนัพธุที0 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 ยอดสั0งซื ;อภาคโรงงานเดือนก.ค.   4.0% 6.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ;ามนัรายสปัดาห์   - -4.7M 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที0 3 ก.ย. 01.00น. 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 

วนัศกุร์ที0 4 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี0ยตอ่ชั0วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 
 *ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที0 28 สิงหาคม ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


