
  

                           ในระยะสั 	นหากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านโซน 
1,938-1,940 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ อาจย่อตัวลงไปเพื,อสะสมกําลัง
บริเวณแนวรับ 1,911-1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาไม่
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าว จะเห็นแรงขายออกมาเพิ,มเติม  
ทั 	งนี 	 ประเมินแนวรับถัดไปที, 1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

09 กันยายน 2563 

สรุป วฒุสิภาสหรัฐ นําโดยนายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒุสิภาสหรัฐจากพรรครีพบัลิกนั พยายามลงมติร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโค
วิด-19 ของพรรครีพับลิกนั คาดการณ์ว่าจะมีการลงมติในวนัพฤหสับดีนี 1 โดยมีปรับมาตรการเยียวยา และ วงเงินลดลงเหลือ 3 แสนล้านดอลลาร์ จาก 1 ล้าน
ล้านดอลลาร์ ความพยายามผ่านร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 สร้างความหวงัต่อแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐจนเป็นปัจจยัที6
หนนุดอลลาร์สหรัฐ แม้วา่ก่อนหน้านี 1 นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เคยระบวุา่ เธอคดัค้านร่างกฎหมายเยียวยาที6มีขนาดเล็กลง แต่ประเด็น
ดงักล่าวส่งผลให้ให้นักลงทุนเพิ6มความระมัดระวงัในการสะสมทองคําเพิ6มเติม ทั 1งนี 1 ในระยะสั 1นนักลงทุนอาจแบ่งทองคําออกขายบางส่วนบริเวณแนวต้าน 
1,938-1,940 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึ6งหากราคาไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งยงัมีโอกาสที6ราคาทองคําจะอ่อนตวัลงเพื6อสร้างฐาน ซึ6งนกัลงทนุสามารถรอเข้าซื 1อ
คืนเมื6อราคามีการย่อตวั โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,911-1,906 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที, 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

9/09/2563 15:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,967.40 1,931.77 0.27  0.01% 

Spot Silver ($) 26.65 26.67 0.02  0.09% 

เงนิบาท (฿/$) 31.39 31.37 -0.02  -0.05% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,650 50  0.17% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.78 40.30 0.52  1.31% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.06 37.49 -1.57  -4.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1771 1.1764 -0.0007  -0.06% 

ที,มา : Bisnews 

ที,มา : Bisnews 
 

 1,906  1,885  1,862 

  1,940  1,956  1,973 

 

  



 

 

• (+) ผลสาํรวจชี 	บริษัทสหรัฐในจนีกังวลความขัดแย้งสหรัฐ-จนีจะยืดเยื 	อหลายปี  ผลสํารวจแสดงว่า บริษัทสหรัฐในจีนกงัวลมากขึ 1นว่า ความตึง

เครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จะยืดเยื 1อหลายปี และเกือบ 1 ใน 3 ระบวุ่า ความสามารถของพวกเขาในการรักษาพนกังานได้รับผลกระทบ  

ผลสํารวจความเชื6อมั6นธุรกิจรายปีที6ดําเนินการโดยหอการค้าอเมริกนัในเซี6ยงไฮ้และบริษัทที6ปรึกษา PWC China ระบวุ่า บริษัทครึ6งหนึ6งระบวุ่า พวกเขา

เชื6อว่าความสมัพนัธ์ที6ทวีความตึงเครียดจะยืดเยื 1ออย่างน้อย 3 ปี ซึ6งเพิ6มขึ 1นอย่างมากจาก 30% ในปี 2019  ในจํานวนนี 1 27% ระบวุ่า พวกเขาเชื6อว่า 

ความตงึเครียดจะดําเนินไปอย่างไม่มีกําหนด เทียบกบัเพียง 13% ในปีที6ผ่านมา 

• (+) ผลสาํรวจชี 	บริษัทสหรัฐไม่ได้วางแผนย้ายฐานการผลิตออกจากจนีกลับไปสหรัฐ  บริษัทต่างๆจากสหรัฐไม่ได้เตรียมที6จะย้ายฐานการผลิต

จากจีนกลบัไปยงัสหรัฐ แม้ว่าปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐเตือนว่า สินค้าของบริษัทเหล่านั 1นอาจเผชิญการเก็บภาษีสงูขึ 1นอย่างมากในอนาคต  การ

สํารวจที6จดัทําโดยหอการค้าอเมริกนั (AmCham) ในเซี6ยงไฮ้ระบวุ่า มีธุรกิจเพียง 4% ที6ระบวุ่า พวกเขาจะย้ายฐานการผลิตบางส่วนกลบัไปยงัสหรัฐ 

ขณะที6กว่า 70% อ้างว่า พวกเขาไม่ได้วางแผนการเปลี6ยนแปลงใดๆในเรื6องนี 1  ในการแสดงความคิดเห็นเกี6ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน 

ก่อนหน้านี 1กระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนกรานว่า ความคิดของปธน.ทรัมป์ เป็นสิ6งที6 "ไม่สามารถปฏิบติัได้และไม่สามารถเป็นจริง" ซึ6งอาจจะ

ถกูต้องหลงัเผยผลการสํารวจนี 1  

• (-) จีนซื 	อถั, วเหลืองสหรัฐ 664,000 ตัน, มากที,สุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์  เมื6อวานนี 1กระทรวงเกษตรสหรัฐระบวุ่า ผู้ซื 1อจีนทําข้อตกลงซื 1อถั6ว

เหลืองสหรัฐ 664,000 ตนั ซึ6งเป็นยอดรวมรายวนัมากที6สดุนบัตั 1งแต่วนัที6 22 ก.ค. สําหรับการส่งมอบในปีการตลาด 2020/21  การขายดงักล่าวเป็นการ

ขายโภคภัณฑ์เกษตรสหรัฐจํานวนมากครั 1งล่าสุดให้แก่จีน ซึ6งประกาศว่าจะนําเข้าสินค้าเกษตรสหรัฐในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี 1ภายใต้

ข้อตกลงการค้าระยะที6 1 ที6ลงนามในเดือนม.ค.  อย่างไรก็ตาม ข้อมลูการค้าของสํานกังานสถิติสหรัฐระบวุ่า การซื 1อของจีนในครึ6งแรกของปีนี 1รวม

ทั 1งหมดอยู่ที6เพียง 7.274 พนัล้านดอลลาร์ ข้อตกลงการค้ากําหนดให้ซื 1อ 3.65 หมื6นล้านดอลลาร์ต่อปี  นอกจากนี 1 เมื6อวานนี 1กระทรวงเกษตรสหรัฐยงั

ระบวุ่า ผู้ส่งออกเอกชนรายงานการขายข้าวโพด 101,600 ตนัสําหรับการส่งมอบในปี 2020/21 

• (-) ดอลลาร์และเยนแข็งแกร่งขณะแรงขายหุ้นเทคโนฯกระทบตลาด FX  ดอลลาร์ได้แรงหนนุในวนันี 1 ขณะที6การร่วงลงของตลาดหุ้นกระตุ้นให้

นกัลงทุนเทขายสกลุเงินเสี6ยง ขณะที6ความวิตกเกี6ยวกับเบร็กซิทดันปอนด์สู่ระดับตํ6าสดุครั 1งใหญ่รอบ 6 สัปดาห์  ความเคลื6อนไหวดังกล่าวทําให้

ดอลลาร์ดีดตวัขึ 1นเกือบ 2% เมื6อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงิน จากระดบัตํ6าสดุรอบกว่า 2 ปีของเมื6อต้นเดือน เยนปรับขึ 1นเช่นกนัสู่ระดบัสงูสดุรอบ 1 สปัดาห์ 

ที6 105.83 เยนต่อดอลลาร์  ในการซื 1อขายที6ตลาดเอเชีย ดอลลาร์ทรงตวัเป็นส่วนใหญ่ โดยปรับลงจากแรงบวกในช่วงแรกต่อสกลุเงินส่วนใหญ่ ขณะที6

หุ้นล่วงหน้าของสหรัฐลดช่วงลบ ในขณะที6 Nasdaq 100 ล่วงหน้าปรับขึ 1น 0.6% ในช่วงบา่ย และ S&P 500 ล่วงหน้าทรงตวั  ดอลลาร์ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ฟื1นตวัจากระดบัตํ6าสดุรอบ 2 สปัดาห์ ในขณะที6การซื 1อขายล่วงหน้าทําให้ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ 1น 0.2% มาที6 0.7226 ดอลลาร์ และ

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ทรงตัวที6 0.6621 ดอลลาร์  ปอนด์ไม่สามารถฟื1นตัวจากแรงกดดัน ขณะที6มีความวิตกเพิ6มขึ 1นว่า อังกฤษเตรียมที6จะละเมิด

สนธิสญัญาแยกตวัเบร็กซิท โดยปอนด์ปรับลง 0.2% สู่ 1.2950 ดอลลาร์ ซึ6งเป็นระดบัตํ6าสดุนบัตั 1งแต่สิ 1นเดือนก.ค.  ปอนด์อยู่ที6ระดบัตํ6าสดุรอบ 6 

สปัดาห์ ที6 90.57 เพนซ์ เมื6อเทียบกบัยโูร และ 137.04 เยน  องักฤษจะเปิดเผยรายละเอียดแผนการแยกตวัจากสหภาพยโุรปในวนันี 1ตามเวลาท้องถิ6น 

โดยจะเปิดเผยร่างกฎหมายที6รัฐมนตรีคนหนึ6งยอมรับว่า จะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ "เล็กน้อย" และอาจจะกระทบการเจรจาการค้า  "นั6น

อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาการค้ากบัสหภาพยโุรปและถ่วงปอนด์ต่อไป" นกัวิเคราะห์กล่าว    

  ที,มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั	งก่อน 

วนัจนัทร์ที6 7 ก.ย. ทั 1งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

วนัองัคารที6 8 ก.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนส.ค.  417B** 442B 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.  100.2** 98.8 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื6อมั6นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  45.0** 46.8 

วนัพธุที6 9 ก.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.  2.4%** 2.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.  -2.0%** -2.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.05M 5.89M 

วนัพฤหสับดีที6 10 ก.ย. 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบี 1ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : Christine Lagarde   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื 1นฐาน (Core PPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   838K 881K 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 1ามนัรายสปัดาห์   - -9.4M 

วนัศกุร์ที6 11 ก.ย. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส2/2020   6.6% 8.7% 

 ทั 1งวนั ยโุรป Eurogroup Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.   - 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื 1นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   - 0.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที6มีการประกาศออกมา 

 *ที6มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที6 04 กนัยายน ซึ6งอาจมีการเปลี6ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


