
  

                             ราคาทองคาํดีดตัวขึ �นหลังจากทรงตัวเหนือเส้นแนวรับระยะ
ยาวบริเวณ 1,926 ดอลลาร์ต่อออนซ์(ระดับตํ)าสุดของวัน) อย่างไรก็ตาม ราคาฟื�นตัว
ขึ �นในระดับจํากัด ทั �งนี �หากราคาไม่ทําระดับตํ)าสุดใหม่ ราคาอาจทดสอบแนวต้าน
บริเวณ 1,951-1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาสามารถยืนได้ อาจเกิดแรงซื �อ
ดันราคาให้ปรับตัวขึ �นทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 1,973-1,976 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 

03 กันยายน 2563 

สรุป คณะทํางานของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เรียกร้องให้แต่ละรัฐเตรียมพร้อมที#จะแจกจ่ายวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ภายในวนัที# 1 พ.ย.นี , ซึ#งนบัเป็น
สญัญาณล่าสดุของการเร่งส่งมอบวคัซีน ก่อนหน้าการเลือกตั ,งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที# 3 พ.ย. ประเด็นดงักล่าว สร้างความหวงั ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื,นตวั
ขึ ,น จนสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคํา นอกจากนี , ดชันีดอลลาร์ปรับขึ ,น ตอบรับผลสํารวจส่วนใหญ่เกี#ยวกบัการเลือกตั ,งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.นี , บ่งชี ,
วา่ คะแนนนําของนายโจ ไบเดน ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐลดลงหลงัจากผ่านพ้นการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและพรรครีพบัลิกนัในเดือน
ส.ค.จนเพิ#มโอกาสที#ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัย กระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ จนสร้างแรงขายกดดนัราคา
ทองคําเพิ#มเติม ทั ,งนี , แนะนําลงทนุระยะสั ,นจากการแกว่งตวัของราคา โดยเสี#ยงซื ,อเมื#อราคาขยบัลงไม่หลุดแนวรับ 1,930-1,926 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ 
อาจมีแรงซื ,อเก็งกําไรระยะสั ,นเข้าพยงุราคาไว้ อย่างไรก็ตาม หากราคาดีดตวัขึ ,นจํากดันกัลงทนุที#สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาบ้างหาก
ราคาไม่ผ่านโซนบริเวณ 1,951-1,956  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือตอ่สถานะซื ,อตอ่ 

 

ตารางที) 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

3/09/2563 16:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,942.40 1,934.67 -7.73  -0.40% 

Spot Silver ($) 27.43 27.11 -0.32  -1.17% 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.32 0.04  0.11% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,100 28,750 -350  -1.20% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.43 43.73 -0.70  -1.58% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.57 40.83 -0.74  -1.78% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1854 1.1830 -0.0024  -0.20% 

ที)มา : Bisnews 

ที)มา : Bisnews 
 

 1,926  1,911  1,899 

  1,956  1,976  1,992 

 

  



 

 

• (-) PMI ชี �การฟื�นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนสูญเสียแรงผลักดันในส.ค.  การสํารวจแสดงในวนันี ,ว่า การดีดตวัของยโูรโซนจากช่วงขาลงที#รุนแรง

ที#สดุเป็นประวติัการณ์อ่อนแรงลงในเดือนส.ค. ขณะที#การขยายตวัในอตุสาหกรรมบริการของยโูรโซนเกือบหยดุนิ#ง ซึ#งบ่งชี ,ว่า เส้นทางที#ยาวไกลสู่การ

ฟื,นตวัจะไม่ราบรื#น  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) รวมขั ,นสดุท้ายของยโูรโซนจาก IHS Markit บ่งชี ,ว่า เศรษฐกิจยงัคงประสบความยากลําบาก โดย

ดชันีดงักล่าวร่วงสู่ 51.9 ในเดือนที#ผ่านมา จาก 54.9 ของเดือนก.ค. ซึ#งใกล้กบัระดบั 50 ที#แบ่งแยกการขยายตวัจากการหดตวั แม้ว่าดีกว่าตวัเลขใน

ขั ,นต้นเล็กน้อยซึ#งอยู่ที# 51.6  ดชันี PMI ภาคบริการร่วงสู่ 50.5 จาก 54.7 ซึ#งดีกว่าตวัเลขขั ,นต้นที# 50.1 

• (-) PMI ชี �การฟื�นตัวของภาคบริการเยอรมันชะลอตัวในส.ค.  การสํารวจแสดงในวนันี ,ว่า การฟื,นตวัของภาคบริการของเยอรมนีจากผลกระทบ

ของโควิด-19 อ่อนกําลงัลงในเดือนส.ค. ซึ#งทําให้การดีดตวัในวงกว้างของภาคบริการในเศรษฐกิจเยอรมนัชะลอลง  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) 

ภาคบริการขั ,นสดุท้ายของเยอรมนีจาก IHS Markit ร่วงสู่ 52.5 จากระดบัสงูสดุรอบ 13 เดือน ที# 55.6 ในเดือนก.ค.  นั#นสงูกว่าตวัเลขขั ,นต้นที# 50.8 

และเป็นเดือนที# 2 ติดต่อกนัที#ดชันีภาคบริการอยู่เหนือระดบั 50 ซึ#งแบง่แยกการขยายตวัจากการหดตวั  ดชันี PMI รวมขั ,นสดุท้ายซึ#งครอบคลมุทั ,งภาค

บริการและภาคการผลิต ปรับลงสู่ 54.4 จาก 55.3 ของเดือนก่อนหน้า นั#นสงูกว่าตวัเลขขั ,นต้นที# 53.7 

• (-) ผลศึกษาพบสเตียรอยด์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ ป่วยโควิด-19 อาการหนัก  เมื#อวานนี ,บทวิเคราะห์การทดลองระหว่างประเทศ 7 ชิ ,น

พบว่า การรักษาผู้ ป่วยโควิด-19 ที#มีอาการรุนแรงด้วยยาคอร์ทิโคสเตียรอยด์ลดความเสี#ยงของการเสียชีวิต 20% ซึ#งทําให้องค์การอนามยัโลก (WHO) 

เตรียมปรับคําแนะนําเกี#ยวกบัการรักษา  บทวิเคราะห์ ซึ#งได้จากข้อมลูการทดลองแยกกนัของการใช้ยาไฮโดรคอร์ทิโซน, เดกซาเมทาโซน และเมธิลเพ

รดนิโซโลนในระดบัตํ#าพบว่า การใช้ยาสเตียรอยด์ทําให้ผู้ ป่วยโควิด-19 มีอตัราการรอดชีวิตมากขึ ,นในหน่วยรักษาพยาบาลผู้ ป่วยหนกั (ICU) ใน

โรงพยาบาล  นกัวิเคราะห์ระบวุ่า "นั#นเทียบเท่ากบัประมาณ 68% ของผู้ ป่วยโควิด-19 ที#มีอาการรุนแรงที#สดุที#รอดชีวิตหลงัการรักษาด้วยยาคอร์ทิโคส

เตียรอยด์ เมื#อเทียบกบัราว 60% ที#รอดชีวิตโดยปราศจากการใช้ยาคอร์ทิโคสเตียรอยด์" 

• (-) ยูโรแตะระดับตํ)าสุดรอบ 1 สัปดาห์ขณะดอลลาร์ดีดตัว  ในวนันี ,ดอลลาร์ขยายแรงบวก ขณะที#นกัลงทนุลดการเทขายดอลลาร์ และขายยโูร

จากความวิตกว่า ธนาคารกลางยโุรป (ECB) วิตกเกี#ยวกบัการแข็งค่าของยโูร  การดีดตวัดงักล่าวได้ดึงดอลลาร์ขึ ,นราว 1% เหนือระดบัตํ#าสดุรอบ 28 

เดือนที#ทําไว้เมื#อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินในวนัองัคาร  แทบจะไม่มีนกัวิเคราะห์ที#คาดว่า ดอลลาร์จะรักษาแรงบวกไว้ได้นาน แต่ดอลลาร์ปรับตวัขึ ,นใน

วงกว้างในเอเชีย และถ้าแรงบวกคงอยู่ จะเป็นครั ,งแรกที#ดอลลาร์ปรับขึ ,น 3 วนัติดต่อกนันบัตั ,งแต่เดือนพ.ค.  ยโูรร่วงลงราว 0.4% สู่ระดบัตํ#าสดุรอบ 1 

สปัดาห์ ที# 1.1797 ดอลลาร์ในเอเชีย หลงัจากที#นสพ.ไฟแนนเชียล ไทม์สรายงานว่า สมาชิกหลายคนของคณะมนตรีบริหารของธนาคารกลางยโุรป 

(ECB) กงัวลว่า การปรับตวัขึ ,นของยโูรอาจจะถ่วงการขยายตวัทางเศรษฐกิจของยโุรป  นั#นตามหลงัคํากล่าวในวนัองัคารจากนายฟิลิป เลน หวัหน้านกั

เศรษฐศาสตร์ของ ECB ที#ว่า อตัราแลกเปลี#ยนยโูร-ดอลลาร์ "มีความสําคญั" สําหรับนโยบายการเงิน 

• (-) สหรัฐสั)งทุกรัฐเตรียมพร้อมแจกจ่ายวัคซนีต้านโควิด 1 พ.ย.นี �  คณะทํางานของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เรียกร้องให้แต่ละรัฐเตรียมพร้อม

ที#จะแจกจ่ายวคัซนีป้องกนัโรคโควิด-19 ภายในวนัที# 1 พ.ย.นี , ซึ#งนบัเป็นสญัญาณล่าสดุของการเร่งส่งมอบวคัซีนดงักล่าวภายในสิ ,นปีนี ,  นายโรเบิร์ต 

เรดฟิลด์ ผู้อํานวยการศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ระบใุนจดหมายฉบบัลงวนัที# 27 ส.ค.ว่า "CDC ขอความร่วมมืออย่างเร่งด่วนใน

การสมัครเพื#อการแจกจ่ายวัคซีนนี ,"  แมคเคสสัน คอร์ปซึ#งเป็นบริษัทค้าส่งในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซสั ได้ทําข้อตกลงกับรัฐบาลกลางในการจัดตั ,ง

ศนูย์กลางเพื#อแจกจ่ายวคัซนีป้องกนัโรคโควิด-19 เมื#อพร้อมใช้งาน  ทั ,งนี , CDC ระบวุ่า "หากมีความจําเป็น ก็ขอให้มีการพิจารณายกเว้นข้อกําหนดใดๆ 

ที#จะขดัขวางไม่ให้ศนูย์แจกจ่ายวคัซนีเหล่านี ,ดําเนินงานได้อย่างเต็มที#ภายในวนัที# 1 พ.ย. 2563" ซึ#งเป็นเวลา 2 วนัก่อนหน้าการเลือกตั ,งประธานาธิบดี

สหรัฐในวนัที# 3 พ.ย.    ที)มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   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% 

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

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   428K** 167K 

 21.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั#งซื ,อภาคโรงงานเดือนก.ค.   6.4%** 6.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ,ามนัรายสปัดาห์   -9.4M** -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.   52.5** 50.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการบริการขั ,นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.5** 50.1 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั ,นสดุท้ายเดือนส.ค.  58.8** 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#มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที# 28 สิงหาคม ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


