
 

 

 

 

   

1,930  1,911  1,899 

 1,976  1,992  2,015 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �แกว่งตวัในกรอบระหวา่ง 1,935 - 1,951 ดอลลารต์่อออนซ ์แมจ้ะฟื�นจาก Low วานนี� ที*ทาํไวบ้ริเวณ 1,932 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตท่องฟื�นไม่
ไกล  เนื*องจากตลาดอยูใ่นสภาวะเปิดรบัความเสี*ยง(Risk On) สะทอ้นไดจ้ากเม็ดเงินที*ไหลเขา้ไปเก็งกาํไรในตลาดหุน้ ดนัดชันีดาวโจนสปิ์ดบวกกวา่ 400 จดุวานนี� ทาํสถิติ
ทะยานขึ �นในวนัเดียวที*แข็งแกรง่ที*สดุนับตั�งแต่กลางเดือนก.ค.ปีนี � ขณะที*ดชันี S&P500 และ Nasdaq ต่างก็เดินหนา้ทาํนิวไฮ  หนนุหุน้เอเชียปรบัตวัขึ �น โดยดชันีนิกเกอิต
ลาดหุน้ญี*ปุ่ นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือน สาํหรบัปัจจยัหนนุแรงซื �อสินทรพัยเ์สี*ยงนั�น มาจากความหวงัเกี*ยวกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทั�งทางการเงินและการคลงั
ของภาครฐัและภาคธนาคารทั*วโลก  รวมทั�งการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที*เริ*มมีสญัญาณฟื�นตวั อาทิเช่น ตวัเลขจากฝั* งสหรฐัที*ออกมาแข็งแกรง่หลายรายการ ไม่วา่จะเป็น 
PMI เดือนส.ค.จากมารกิ์ตและ ISM ออกมาสงูสดุในรอบกว่า 1 ปีครึ*ง ขณะที*ยอดสั*งซื �อภาคโรงงานเพิ*มขึ �นในเดือนส.ค. ส่วนตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค.จาก 
ADP แมจ้ะออกมานอ้ยกว่าคาดค่อนขา้งมาก แต่ก็มีการจา้งงานเพิ*มสงูกว่าเดือนก่อนหนา้ กระตุน้แรงขายทองคาํในระยะสั�น นอกจากนี� รายงานข่าวระบุว่า บริษัทของ
รฐับาลจีน ซื �อถั*วเหลืองสหรฐั อย่างนอ้ย 480,000 ตนัสาํหรบัการส่งมอบธ.ค.-ม.ค. ซึ*งเป็นการซื �อโภคภัณฑเ์กษตรจาํนวนมากครั�งล่าสุดของจีน ภายใตข้อ้ตกลงการคา้ 
"ระยะที* 1" ที*สหรฐั-จีนไดร้ว่มลงนามในเดือนม.ค. กดดนัใหร้าคาทองคาํยงัอยูใ่นชว่งของการปรบัฐาน  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาวานนี�ปรบัตวัขึ �นทดสอบแนว
ตา้นโซน 1,973-1,976 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหก์่อนหนา้) แต่ราคายงัไมส่ามารถปรบัตวัขึ �นยืนเหนือโซนนี� ทาํใหร้าคาทองคาํจะค่อยๆออ่นตวัลงมา โดย
ประเมินแนวรบัไวใ้นบริเวณ 1,939-1,930 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากแนวรบันี �สามารถรบัไดมี้โอกาสที*ราคาจะดีดตัวขึ �นช่วงสั�นทดสอบกรอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง 
แนะนาํกลยทุธ์การลงทุน ลงทุนระยะสั�น โดยรอซื �อเมื*อราคาย่อตัวลงไปบริเวณแนวรบัที* 1,939-1,930 ดอลลารต์่อออนซ ์(ชะลอการเขา้ซื �อและลดพอรต์หากราคาหลุด 
1,930 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ และใหข้ายทาํกาํไรเมื*อราคาดีดตวัหรอืไมผ่่านบรเิวณแนวตา้น 1,973-1,976 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แลว้รอไปซื �อคืนบรเิวณแนวรบั 
 

                     ลงทุนระยะสั�น  โดยเข ้าซ ื�อ เมื"อราคาเข ้าใกล้แนว

ร ับ  1,939-1,930 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ นซ ์ เพ ราะหากไม่หลุดแ น วร ับ 

ราคาทองคํายังมีโอกาสดีดตัวในช่วงสั�น และให ้ขายทาํกาํไรเมื"อ

ราคาดดีตวัหร ือไม่ผ่านแนวตา้น 1,973-1,976 ดอลลารต์อ่ออนซ  ์

 

03 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

03/09/2563  12.03 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,942.40 1,936.72 -5.68  -0.29% 

Spot Silver ($) 27.43 27.32 -0.11  -0.41% 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.34 0.05  0.15% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,100 28,800 -300  -1.03% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.43 44.43 0.00  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.57 41.56 -0.01  -0.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1854 1.1805 -0.0048  -0.41% 

ที"มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) สหร ัฐประกาศมาตรการจาํกัดคร ั�งใหม่ต่อนักการทตูจีนในสหรัฐ เมื*อวานนี�สหรฐัระบวุ่า ขณะนี�สหรฐัจะกาํหนดใหน้กัการทตูระดบัสงู
ของจีนตอ้งขออนญุาตจากกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัก่อนเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัสหรฐัหรือจดังานเชิงวฒันธรรมที*มีประชาชนมากกว่า 
50 คนนอกสถานทตู สหรฐัดาํเนินการดงักล่าวเพื*อตอบโตต่้อสิ*งที*สหรฐัระบวุ่า เป็นการตั�งขอ้จาํกดัของจีนต่อนกัการทตูอเมริกนัในจีน นั*นมีขึ �น
ภายใตก้ารรณรงคข์องคณะบรหิารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเพื*อต่อตา้นการดาํเนินการเพื*อสรา้งอิทธิพลและกิจกรรมจารกรรม
ของจีน กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัระบวุ่า จะดาํเนินการเพื*อรบัประกนัว่า บญัชีสื*อสงัคมออนไลนข์องสถานทตูและสถานกงสลุจีนทั�งหมด
ไดร้บัการ "พิสจูนอ์ย่างเหมาะสม" 

 (-) จีนซ ื �อถั"วเหลืองสหร ัฐอย่างน้อย 480,000 ตันสาํหร ับการส่งมอบธ.ค.-ม.ค. แหล่งข่าวระบวุ่า บริษัทของรฐับาลจีนซื �อถั*วเหลืองสหรฐั
อย่างนอ้ย 8 ตูส้ินคา้เมื*อวานนี� หรอือย่างนอ้ย 480,000 ตนัสาํหรบัการส่งมอบเดือนธ.ค.และม.ค. การขายดงักล่าวสาํหรบัการส่งมอบจากท่าเรือ
ใน Pacific Northwest และที*เหลือมีกาํหนดจดัส่งจากท่าขนส่ง Gulf Coast ของสหรฐั ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการซื �อโภคภณัฑเ์กษตรจาํนวนมาก
ครั�งล่าสดุของจีน ซึ*งยืนยนัที*จะนาํเขา้สินคา้เกษตรสหรฐัมากเป็นประวติัการณใ์นปีนี �ภายใตข้อ้ตกลงการคา้ "ระยะที* 1" ที*ลงนามในเดือนม.ค. 

 (-) CDC แจ้งร ัฐต่างๆ เตร ียมพร้อมสาํหร ับการแจกจ่ายวัคซ ีนโควิด-19 ปลายต.ค.เป็นอย่างเร ็ว เอกสารที*เผยแพรโ่ดยศนูยค์วบคมุและ
ปอ้งกนัโรคสหรฐั (CDC) แสดงเมื*อวานนี�ว่า CDC แจง้ใหเ้จา้หนา้ที*สาธารณสขุระดบัรฐัเตรียมพรอ้มสาํหรบัการแจกจ่ายวคัซนีโควิด-19 แก่กลุ่ม
ผูที้*มีความเสี*ยงสงูในช่วงปลายเดือนต.ค.เป็นอย่างเร็ว กาํหนดเวลาของวคัซีนโควิด-19 มีความสาํคัญทางการเมือง เนื*องจากประธานาธิบดี
โดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐัตอ้งการชนะการเลือกตั�งประธานาธิบดีอีกครั�งในเดือนพ.ย. หลังสัญญาว่าจะทุ่มงบของรฐับาลกลางหลายพันลา้น
ดอลลารเ์พื*อพฒันาวคัซนีป้องกนัโควิด-19 ที*ทาํใหช้าวอเมรกินัเสียชีวิตกว่า 180,000 คน โฆษกของ CDC ระบวุ่า "สาํหรบัวตัถปุระสงคข์องการ
วางแผนเบื �องตน้ CDC แสดงสมมติุฐานการวางแผนบางประการแก่รฐัต่างๆ ขณะที*พวกเขาจดัทาํแผนที*เฉพาะเจาะจงสาํหรบัการแจกจ่ายวคัซีน 
ซึ*งรวมถงึความเป็นไปไดข้องการมีวคัซนีในปรมิาณจาํกดัในเดือนต.ค.และพ.ย." 

 (-) ดัชนีนิกเกอ ิแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปีจากความหวังเร ื"องการกระตุ้น   ดัชนีนิกเกอิของตลาดหุน้ญี*ปุ่ นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 
เดือนในวนันี �และแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 ทศวรรษเมื*อเทียบในสกลุดอลลาร ์เนื*องจากความหวงัเรื*องการออกมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ
เพิ*มเติมทั*วโลกและภายในประเทศหนนุทศันะ ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 1.35% มาที* 23,561.01 ในช่วงปิดตลาดภาคเที*ยง ซึ*งเป็นระดบัที*ดีที*สดุ
นับตั�งแต่วันที* 21 ก.พ. เมื*อแปลงเป็นดอลลาร ์ดัชนีดังกล่าวแตะระดับสูงสุดนับตั�งแต่ปี 1990    ขณะที* ดัชนี TOPIX ปรบัขึ �น 0.88% มาที* 
1,637.75 ซึ*งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือน 

 (+/-) โพลหลายสาํนักช ี � "ไบเดน" ยังมีคะแนนนํา แต่ "ทร ัมป์" ตีต ื �นข ึ �นอย่างต่อ เนื"อง สื*อต่างประเทศรายงานว่า นายโจ ไบเดน ยงัคงมี
คะแนนนิยมแซงหนา้ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ในผลสาํรวจส่วนใหญ่เกี*ยวกบัการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย.นี � แต่คะแนนนาํ
ของนายไบเดนลดลงหลังจากผ่านพ้นการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในเดือนส.ค.ที*ผ่านมา ผลสํารวจของ 
FiveThirtyEight บง่ชี �ว่า นายไบเดนมีคะแนนนิยมแซงหนา้ปธน.ทรมัป์ 7.5 จดุ ลดลงจากมากกว่า 9 จดุ ก่อนการประชมุใหญ่ของพรรครีพบัลิกนั
เมื*อวันที* 24 ส.ค. ผลสาํรวจของ RealClearPolitics (RPC) บ่งชี �ว่า นายไบเดนมีคะแนนนิยมแซงหนา้ปธน.ทรมัป์ 7.5 จุดเช่นกัน โดยไบเดนมี
คะแนนสนบัสนนุ 49.7% ขณะที*ปธน.ทรมัป์ไดค้ะแนน 42.2% ซึ*งคะแนนนาํของไบเดนไดล้ดลงจากมากกว่า 10 จดุของช่วงปลายเดือนมิ.ย. ผล
สาํรวจดงักล่าวเกิดขึ �นหลงัจากปธน.ทรมัป์และนายไบเดนเพิ*มความพยายามรณรงคห์าเสียงโดยโจมตีกนัและกนัเกี*ยวกบัวิกฤตการณต่์างๆ ของ
สหรฐัในปีนี � ซึ*งยงัคงส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกนั  ทั�งนี � คะแนนนาํที*ลดลงของนายไบเดนทาํใหพ้รรคเดโมแครตกงัวลว่าจะเกิดเหตุซ ํ�ารอยการ
เลือกตั�งประธานาธิบดีปี 2559 เมื*อนางฮิลลารี คลินตัน ชนะคะแนนสนับสนุนจากประชาชน (popular vote) แต่ตอ้งพ่ายแพใ้หก้บัทรมัป์จาก
คะแนนของคณะผูเ้ลือกตั�ง Electoral College ในรฐัที*มีคะแนนสสูีกนั 

 
  ท ี"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   53.1** 52.8 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   52.2** 53.0 

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

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   55.2** 55.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ยเดือนส.ค.   53.1** 53.6 

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

 21.00น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.   0.1%** -0.7% 

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

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   428K** 167K 

 21.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั*งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   6.4%** 6.2% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -9.4M** -4.7M 

 23.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที* 3 ก.ย. 01.00น. 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 ์  955K 1006K  

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

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.  57.0 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


