
 

 

 

 

   

1,911  1,899  1,862 

 1,951  1,976  1,992 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเช้าวนันี �แกว่งอ่อนตัวลง ทั�งนี � ราคาทองคาํไดร้บัแรงกดดันจาก Dollar Index ที$ฟื�นขึ �นมายืนเหนือ 93 จุด ขณะที$สกลุเงินปอนดอ์่อนค่าลง จากความวิตก
เกี$ยวกบัความเป็นไปไดก้รณี No Deal Brexit หลงัจากนายบอริส จอหน์สนั นายกฯองักฤษ ยืนยนัในแถลงการณเ์มื$อวานนี � ระบวุ่า “จาํเป็นตอ้งตกลงกบัมิตรสหายในยโุรปใหไ้ด้
ก่อนการประชมุคณะมนตรยีโุรปในวนัที$ 15 ต.ค. เพื$อใหข้อ้ตกลงมีผลบงัคบัในช่วงสิ �นปี ดงันั�น มนัไม่มีประโยชนที์$จะคิดไกลออกไปอีก ถา้เราตกลงกนัไม่สาํเรจ็ ผมก็ไม่เห็นโอกาส
ในการทาํขอ้ตกลงการคา้เสร ี(FTA) ระหว่างเราอีกต่อไป”  นั$นหมายถงึว่า องักฤษพรอ้มที$จะออกจากจากการเป็นสมาชิกของ EU โดยไม่มีขอ้ตกลง เมื$อผ่านพน้ช่วงเปลี$ยนผ่านใน
วนัที$ 31 ธ.ค.นี �  ขณะที$การเจรจาระหว่างองักฤษและอีย ูยงัคงเผชิญอปุสรรคใหญ่จากความเห็นที$ไม่ลงรอยในเรื$องสิทธิการทาํประมง และกฎระเบียบดา้นการแข่งขนัที$เป็นธรรม 
นอกจากนี � ทองคาํถกูกดดนั หลงัปธน.ทรมัป์ของสหรฐั เรง่ผลกัดนัวคัซีนตา้นโควิด-19ออกสู่ตลาดภายในต.ค.ก่อนวนัเลือกตั�ง  รวมถงึ ผลเบื �องตน้จากการทดลองวคัซีนขั�นตน้ถงึขั�น
กลางของบรษัิท Sinovac Biotech ของจีน ระบเุมื$อวานนี �ว่า วคัซีนของทางบริษัทมีความปลอดภยัสาํหรบัผูส้งูอาย ุจึงกระตุน้แรงขายทองคาํในระยะนี �  สาํหรบัวนันี �แนะนาํติดตาม
การเปิดเผย ดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB และการสาํรวจความเชื$อมั$นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือ 
1,950-1,951 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้(ระดบัสงูสดุของวนัพธุและวนัพฤหสับดี) ส่งผลใหแ้รงซื �อยงัคงถกูจาํกดั สาํหรบัวนันี �ประเมินแนวตา้นระยะสั�นในโซนดงักล่าว หากผ่านไปไดแ้นว
ตา้นสาํคญัจะอยู่ในบรเิวณ 1,976 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที$แนวรบันั�นยงัประเมินในโซน 1,915-1,911 ดอลลารต่์อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์เนน้การทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั 
โดยพิจารณาซื �อบรเิวณ 1,915-1,911 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากหลดุบริเวณแนวรบัโซน 1,899 ดอลลารต่์อออนซ ์ใหต้ดัขาดทนุ  แลว้แบ่งขายทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไปทดสอบ
บรเิวณแนวตา้น 1,950-1,951  ดอลลารต่์อออนซ ์แต่อาจชะลอการขายออกไปที$แนวตา้นถดัไปหากผ่านบรเิวณดงักล่าวได ้
 

                      เข ้าซ ื�อในบร ิเวณ 1,915-1,911 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

(ตัดขาดทุน หากหลุด 1,899 ดอลลาร ต์ ่อออนซ )์ แล้วแบ่งขายท ํา

กาํไรหากราคาดีดตัวข ึ�นทดสอบแนวตา้น 1,950-1,951  ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์แต่อาจชะลอการขายหากผ่านบร ิเวณดังกล่าวได  ้

 

08 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

08/09/2563  12.22 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,927.94 1,926.68 -1.26  -0.07% 

Spot Silver ($) 26.86 26.83 -0.02  -0.09% 

เงนิบาท (฿/$) 31.33 31.40 0.08  0.25% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,650 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.01 41.95 -0.06  -0.14% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.42 38.92 -0.50  -1.27% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1814 1.1807 -0.0007  -0.06% 

ที6มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) สหร ัฐเล็งแ บนผลิตภัณฑฝ้์ายจากซ ิน เจียง อ ้างละเมิดสิทธ ิชาวอุยกูร  ์หนังสือพิมพนิ์วยอรก์ ไทมส ์รายงานว่า รฐับาลสหรฐักาํลัง
พิจารณาที$จะออกคาํสั$งแบนผลิตภณัฑฝ์้ายจากมณฑลซินเจียงของจีน โดยอา้งเหตผุลเกี$ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวอยุกรูแ์ละชนกลุ่ม
นอ้ยชาวมสุลิมอื$นๆ ในมณฑลดงักล่าว รายงานข่าวระบวุ่า สหรฐัอาจแบนผลิตภณัฑฝ์า้ยทั�งหมดจากซินเจียงหรอืไม่ก็เพียงบางส่วน โดยคาดว่า
จะมีการประกาศแบนอย่างเรว็ที$สดุในวนันี �ตามเวลาสหรฐั ทั�งนี � ความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐัและจีนถดถอยลงในช่วงหลายเดือนที$ผ่านมา หลัง
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐั แสดงความไม่พอใจจีนเกี$ยวกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19, การบงัคบัใชก้ฎหมายความมั$นคงใน
ฮ่องกง และการปฏิบติัของจีนต่อชาวมสุลิมอยุกรูใ์นมณฑลซนิเจียงทางภาคตะวนัตกของจีน โดยกระทรวงพาณิชยส์หรฐั เคยประกาศขึ �นบญัชีดาํ
บริษัทจีนที$เกี$ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวอยุกรูแ์ละชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมอื$นๆ ในซินเจียง และเคยใชม้าตรการควํ$าบาตรเจา้หนา้ที$
จีนจากกรณีเดียวกนัดว้ย 

 (-) ดอลลารร์ ักษาแรงบวกขณะเทรดเดอรจ์บัตาอ ีซบี ี  ในวนันี �ดอลลารร์กัษาแรงบวก ขณะที$นกัลงทนุพิจารณาว่า การเปลี$ยนแปลงเชิงผ่อน
คลายจากธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในช่วงต่อไปของสปัดาหนี์ � จะกระทบยโูรหรอืไม่ ขณะที$ปอนดอ์่อนแอจากความไม่แน่นอนของเบรก็ซิท  จดุ
สนใจสาํคญัของสัปดาหนี์�อยู่ที$การตดัสินใจนโยบายของ ECB ในวนัพฤหสับดี  นกัวิเคราะหส์่วนใหญ่ไม่คาดว่าจะมีการเปลี$ยนแปลงในจดุยืน
นโยบายของ ECB แต่รอดคูาดการณเ์งินเฟ้อและรอดวู่า ECB วิตกาเกี$ยวกบัความแข็งแกรง่ของยโูรหรอืไม่ การประชมุดงักล่าวจะมีขึ �น หลงัจาก
ที$ยโูรแตะระดบัสงูสดุรอบ 2 สปัดาหเ์หนือ 1.20 ดอลลารใ์นช่วงตน้เดือนจนกระทั$งคาํกล่าวเกี$ยวกบัระดบัของยโูรจากนายฟิลิป เลน หวัหนา้นกั
เศรษฐศาสตร ์ECB ดึงยูโรลง "ECB อาจจะแสดงความกังวลมากขึ �นเกี$ยวกับการแข็งค่าเพิ$มเติมของยูโรและปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อ" 
นกัวิเคราะหก์ล่าว  "ในทศันะของเรา ดอลลารส์ามารถปรบัขึ �นต่อไปในช่วงที$เหลือของสปัดาหจ์ากความเป็นไปไดที้$ ECB จะเปลี$ยนไปสู่เชิงผ่อน
คลายมากขึ �น" 

 (-) ผลทดลองชี�วัคซ ีนโควิด-19 ของจีนจาก"Sinovac"มีความปลอดภัยส ําหร ับผู้ส ูงอายุ  ผลเบื �องตน้จากการทดลองวคัซีนขั�นตน้ถึงขั�น
กลางของบรษัิท Sinovac Biotech ของจีนระบเุมื$อวานนี�ว่า ดเูหมือนว่าวคัซีนโควิด-19 ของทางบรษัิทมีความปลอดภยัสาํหรบัผูส้งูอาย ุ ขณะที$
การตอบสนองดา้นภมิูคุม้กนัที$ไดร้บัการกระตุน้จากวคัซนีอยู่ในระดบัตํ$ากว่าในกลุ่มคนหนุ่มสาวเล็กนอ้ย  เจา้หนา้ที$สขุภาพมีความวิตกว่า วคัซีน
ในการทดลองจะสามารถปกป้องผูสู้งอายุจากโควิด-19 ไดอ้ย่างปลอดภัยหรือไม่ ซึ$งตามปกติแลว้ระบบภูมิคุม้กนัของผูสู้งอายุมีปฏิกริยาต่อ
วคัซีนในระดบัที$นอ้ยกว่า นายหลิว เผยเฉิง ผูแ้ทนสื$อของบริษัท Sinovac กล่าวว่า วคัซีน CoronaVac ของทางบรษัิทไม่มีผลขา้งเคียงรุนแรงใน
การทดลองระยะที$ 1 และ 2 รวมกนัที$ดาํเนินการในเดือนพ.ค.ซึ$งไดร้วมถงึผูเ้ขา้รว่ม 421 คนที$มีอายอุย่างนอ้ย 60 ปี ซึ$งผลโดยสมบรูณย์งัไม่มีการ
เปิดเผย วคัซนี 4 ใน 8 ชนิดของโลกที$อยู่ในการทดลองระยะที$ 3 เป็นวคัซนีจากจีน 

 (-) อ ังกฤษคาดจะได้ใช ้วัคซ ีนต้านโรคโควิด-19 ภายในต้นปีหน้า นายแมต แฮนค็อก รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุของสหราชอาณาจกัร
คาดการณว่์า องักฤษมีแนวโนม้ที$จะไดใ้ชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 ภายในตน้ปีหนา้ โดยรฐับาลองักฤษไดเ้ริ$มดาํเนินการผลิตตามคาํสั$งล็อตแรก 
30 ลา้นโดสแลว้ ซึ$งวคัซีนดงักล่าวพฒันาโดยบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้รว่มกบัมหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์ นายแฮนค็อกเปิดเผยเมื$อวานนี�ว่า แอสต
รา้เซนเนกา้ไดเ้ริ$มดาํเนินการผลิตวคัซนีโควิดตามคาํสั$งซื �อของรฐับาลองักฤษแลว้ และหากไดร้บัการอนมุติัใหใ้ชไ้ดจ้รงิ องักฤษก็พรอ้มจะนาํไปใช้
กบัประชาชน โดยในกรณีที$ดีที$สดุนั�น ก็น่าจะไดใ้ชว้คัซีนดงักล่าวภายในปีนี � แต่มีแนวโนม้มากกว่าที$วคัซีนตา้นโควิด-19 จะพรอ้มใชใ้นช่วงตน้ปี
หนา้ 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอ ิปิดเช ้าบวก 121.16 จุด ขานร ับข ่าววัคซ ีนโควิด-เยนอ่อน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้
ปรบัตวัขึ �น โดยไดแ้รงหนนุจากตลาดหุน้ยโุรปที$ดีดตวัขึ �นเมื$อคืนนี�ขานรบัข่าวเกี$ยวกบัการผลิตวคัซนีตา้นโรคโควิด-19 ขณะที$เงินเยนที$อ่อนค่าลง
เมื$อเทียบกบัดอลลารไ์ดช่้วยหนนุหุน้กลุ่มส่งออก สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที$ระดบั 23,211.11 จดุ เพิ$มขึ �น 121.16 จดุ 
หรอื +0.52% หุน้ที$ปรบัตวัขึ �นในช่วงเชา้นี �นาํโดยกลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้, กลุ่มโลหะที$ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก และกลุ่มบรกิาร 

  ที6มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์$ 7 ก.ย. ทั�งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

วนัองัคารที$ 8 ก.ย. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.   99.0 98.8 

 21.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื$อมั$นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   47.3 46.8 

วนัพธุที$ 9 ก.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนส.ค.   2.4% 2.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   -1.9% -2.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.05M 5.89M 

วนัพฤหสับดีที$ 10 ก.ย. 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบี �ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : Christine Lagarde   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   838K 881K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -9.4M 

วนัศกุรที์$ 11 ก.ย. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส2/2020   6.6% 8.7% 

 ทั�งวนั ยโุรป Eurogroup Meetings   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนส.ค.   - 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   - 0.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที$มีการประกาศออกมา 

*ที$มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที$ 04 กนัยายน 2563 ซึ$งอาจมีการเปลี$ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


