
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,919 1,902 1,881 

1,956 1,973 1,992 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 15.56 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากดชันีดอลลาร์ที�อ่อนค่าลง -0.20%  ทั �งนี �  สกลุเงินดอลลาร์ได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินยู
โร  หลงั Bloomberg ระบวุ่า รายงานคาดการณ์ผลผลิตและเงินเฟ้อของธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะมีการทบทวน “ปรับเพิ�ม” ตวัเลขคาดการณ์ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยู
โรโซน และการบริโภคของภาคเอกชนในปีนี �  สอดคล้องกับการที�นาง Isabel Schnabel สมาชิก ECB กล่าวว่า  พัฒนาการทางเศรษฐกิจตั �งแต่เดือนมิ.ย.เป็นไปตามที� ECB คาดการณ์ไว้  
สถานการณ์ดงักล่าวหนนุยโูรให้กลบัมาแข็งค่า  ซึ�งเป็นปัจจยัหลกัที�กดดนัดอลลาร์จนส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคํา  นั�นทําให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,950.88 ดอลลาร์ตอ่
ออนซ์  อยา่งไรก็ดี  หนงัสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่า  การทดลองวคัซีนต้าน COVID-19 ของ AstraZeneca ร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ดนั �น  อาจสามารถกลับมาดําเนินการได้ต่อ
ในช่วงต้นสปัดาห์หน้า  ส่วน Stat News รายงานว่าผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองวคัซีนต้าน COVID-19 ของ AstraZeneca ที�ล้มป่วยด้วยอาการทางระบบประสาทมีอาการดีขึ �น  และน่าจะออกจาก
โรงพยาบาลได้อยา่งเร็วที�สดุในวนันี �(วนัพธุ) ข่าวดงักล่าวกลบัมาสร้างความหวงัเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้าน COVID-19 ซึ�งเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกทองคํา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ�ม 
+2.92 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป(ECB)คาดคงนโยบายการเงินตามเดิม  แต่อาจต้องติดตามมมุมองเศรษฐกิจและความเห็นเกี�ยวกับการแข็งค่าของสกุลเงินยโูร
จากแถลงการณ์ประธานอีซีบี รวมถึงการเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1950.88 1919.20 1931.91 1947.32 15.56 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1945.98 27.21 43.65 

MA 50 Days 1915.62 24.39 43.91 

MA 200 Days 1701.77 18.63 45.10 

RSI 9 Days 49.80 51.42 26.20 

RSI 14 Days 51.17 54.64 32.20 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.96 +2.92 

ishare 17,373.25 -81.07 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6485 -0.5724 -0.1921 

10 วนั 0.9164 0.3418 0.9047 

20 วนั 0.7948 0.1766 0.6843 

50 วนั 0.9172 0.4573 0.9067 

100 วนั 0.9608 0.6376 0.9148 

200 วนั 0.7796 -0.3221 0.7526 

 

 

10 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 ทยอยขายบริเวณแนวต้าน 1,956-1 ,973 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่าน 1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้
ชะลอการขายออกไป  และเน้นการลงทุนระยะสั *น หากรับ
ความเสี.ยงได้น้อยอาจเข้าซื *อคืนหากราคาไม่หลุด 1,932-
1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถยืนเหนือโซน 1,956 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการออ่นตวัลง แตห่าก
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,932-1,919 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ก็จะเห็นการดีดตวัขึ �น โดยยงัมีโอกาสที�จะ
ราคาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,956-1,973 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) ยูโรแข็งค่าเทียบดอลล์ รับข่าว ECB เชื.อมั.นแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน  สกุลเงินยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (9 ก.ย.) หลงัมีข่าวว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีความเชื�อมั�นต่อแนวโน้มการฟื�นตวัของเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที�นกั
ลงทนุจบัตาข้อมลูเงินเฟ้อและข้อมลูแรงงานของสหรัฐในสปัดาห์นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 
สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.20% แตะที� 93.2586 เมื�อคืนนี �  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1808 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1780 ดอลลาร์ 
ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.2989 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2990 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7270 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 0.7215 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์อ่อนค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดับ 0.9125 ฟรังก์ จากระดบั 0.9173 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกับเงินเยน 
ดอลลาร์แข็งคา่แตะที�ระดบั 106.21 เยน จากระดบั 106.03 เยน 

• (+) สหรัฐเพกิถอนวีซ่าชาวจีนกว่า 1,000 รายจากการพัวพันกับกองทัพ  เมื�อวานนี �โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า สหรัฐเพิกถอนวีซ่า
ชาวจีนกว่า 1,000 รายในสัปดาห์นี �ภายใต้การผลกัดนัของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐในการสกดักั �นการเข้าประเทศของ
นกัศกึษาและนกัวจิยัจากจีนที�ทางสหรัฐเชื�อว่าเชื�อมโยงกบักองทพัจีน  ในประกาศวนัที� 29 พ.ค. ปธน.ทรัมป์จํากดัการเข้าสหรัฐของนกัศกึษาและนกัวิจยั
จีน โดยระบวุา่ พวกเขาถูกใช้ในแผนของจีนที�ส่งเสริมการครอบครองเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที�อ่อนไหวของสหรัฐ  กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐเริ�มดําเนินการตามกฎเกณฑ์ดงักล่าวที�มีผลบงัคบัใช้วนัที� 1 มิ.ย. 

• (+) IMF ชี *วกิฤตโิควดิ-19 ยังไม่ใกล้ยุติ, จําเป็นต้องมีการสนับสนุนเพิ.มเติม  เมื�อวานนี �กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า วิกฤติโควิด-
19 'ยงัหา่งไกลจากการยุติ' และเน้นยํ �าความจําเป็นสําหรับความร่วมมือระดบัพหภุาคีเพื�อรับประกนัความเพียงพอด้านอุปทานเมื�อวคัซีนโควิด-19 ได้รับ
การพฒันาแล้ว  ในบทความที�เผยแพร่ในนิตยสาร Foreign Policy นางคริสทลัลีนา จอร์จีวา ผู้ อํานวยการ IMF และนางกีตา โกปินาธ หวัหน้านัก
เศรษฐศาสตร์ระบวุา่ การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจอย่างตอ่เนื�องจากวิกฤติเป็นผลของการดําเนินการอย่างรวดเร็วและการสนบัสนนุในระดบัที�ไม่เคยมีมาก่อน
ของรัฐบาลและธนาคารกลาง แต่จําเป็นต้องมีความพยายามมากขึ �น  นกัเศรษฐศาสตร์ทั �ง 2 คนระบุว่า "การฟื�นตวัดงักล่าวยงัคงเปราะบางอย่างยิ�งและ
ไม่ได้กระจายไปทั�วทกุภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ และเพื�อรับประกนัว่าการฟื�นตวัจะดําเนินไปอย่างต่อเนื�อง เป็นสิ�งสําคญัว่า การสนบัสนนุจะต้องไม่ยุติ
ลงก่อนเวลาอนัควร" 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 439.58 จุด รับแรงช้อนซื *อหุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นเมื�อคืนนี � (9 ก.ย.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากการที�
นกัลงทนุช้อนซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที�ร่วงลงอย่างหนกัในช่วงหลายวนัที�ผ่านมา โดยหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที�ได้ประโยชน์จากการที�ประชาชนต้อง
ทํางานจากที�บ้านเพื�อหลีกเลี�ยงการระบาดของโควิด-19 ดีดตัวขึ �นอย่างแข็งแกร่ง ซึ�งรวมถึงหุ้นไมโครซอฟท์ และแอมะซอนดอทคอม  ดัชนีเฉลี�ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,940.47 จุด เพิ�มขึ �น 439.58 จุด หรือ +1.60% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,398.96 จุด เพิ�มขึ �น 67.12 จุด หรือ +2.01% 
และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,141.56 จดุ เพิ�มขึ �น 293.87 จดุ หรือ +2.71% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ.มกว่า 600,000 ตาํแหน่งในเดือนก.ค.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการ
เปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ�งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ�มขึ �น 
617,000 ตําแหน่ง สู่ระดบั 6.6 ล้านตําแหน่งในเดือนก.ค. 

• (+/-) อาสาสมัครในโครงการทดลองวัคซีนต้านโควิดของแอสตร้าเซนเนก้ามีอาการอักเสบที.ระบบประสาท  สํานกัข่าว STAT News รายงานว่า 
อาสาสมคัรรายหนึ�งในโครงการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มีอาการอกัเสบที�ระบบประสาทในไขสนัหลงั
อย่างรุนแรง หลงัจากได้รับการฉีดวคัซีนดงักล่าว  นายปาสกาล โซริออท ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของแอสตร้าเซนเนก้า กล่าวว่า อาสาสมคัรรายดงักล่าว 
ซึ�งเป็นหญิงชาวองักฤษ มีอาการอกัเสบที�ไขสนัหลงัอย่างรุนแรง  อย่างไรก็ดี หญิงรายนี �กําลงัมีอาการดีขึ �น และอาจออกจากโรงพยาบาลได้ในวนันี � 

• (+/-) "ByteDance"หารือรัฐบาลสหรัฐแนวทางหลีกเลี.ยงการขาย"TikTok"เต็มรูปแบบ  แหล่งข่าวกล่าวต่อสถานีโทรทศัน์ CNBC ว่า บริษัท 
ByteDance อยู่ระหวา่งการเจรจากบัรัฐบาลสหรัฐเกี�ยวกบัการแก้ปัญหาที�เป็นไปได้ที�อาจอนญุาตให้บริษัทดงักล่าวคงความเป็นเจ้าของบางส่วนในธุรกิจ 
TikTok ในสหรัฐ ขณะที�สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าหน้าที�กํากบัดแูลกฎระเบียบทั �งในจีนและสหรัฐ ความเป็นไปได้เหล่านั �นได้รวมถึงการมอบการ
ควบคมุเชิงปฏิบตักิารตอ่ข้อมลูของ TikTok แก่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ ขณะที�ยงัเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางส่วน  
 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 7 ก.ย. ทั �งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

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

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

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   45.0** 46.8 

วนัพธุที� 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)  6.62M** 5.89M 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : Christine Lagarde   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (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 �ามนัรายสปัดาห์   - -9.4M 

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

 ทั �งวนั ยโุรป Eurogroup Meetings   - - 

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

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 04 กนัยายน 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


