
 

 

 

 

   

1,927  1,906  1,887 

 1,966  1,980  1,992 

สรุป ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี � ย่อสลบัลงมา หลงัจากพุ่งทดสอบ 1,966 ดอลลารต่์อออนซใ์นระหว่างการซื �อขายเมื(อคืนที(ผ่านมา  ระยะสั�นราคาทองคาํยงัคงเคลื(อนไหวในลกัษณะ 
Sideway  เนื(องจากมีทั�งปัจจัยบวกและลบ  โดยล่าสุดมีปัจจัยลบเพิ(ม จากขอ้พิพาทระหว่างอียูและอังกฤษ กรณี Brexit  โดย EU เตรียมที(จะฟ้องดาํเนินคดีตามกฎหมายกับ
รฐับาลองักฤษ หากนายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สนัยงัไม่ยกเลิกแผนผลกัดนักฎหมาย Internal Market Bill ซึ(งเป็นกฎหมายที(ละเมิดขอ้ตกลงการออกจากการเป็นสมาชิกอียขูอง
องักฤษ (Brexit) ภายในวนัที( 30 ก.ย. หลงัทั�งสองฝ่ายประสบความลม้เหลวในการเจรจาฉกุเฉินเมื(อคืนที(ผ่านมาระหว่างนายมารอส เซฟโควิช รองประธานคณะกรรมาธิการยโุรป 
(EC) กบันายไมเคิล โกรฟ รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตรีองักฤษ โดยนายเซฟโควิช เรยีกรอ้งใหอ้งักฤษยกเลิกความพยายามในการผลกัดนัรา่งกฎหมาย Internal Market Bill  
แต่องักฤษไดป้ฎิเสธขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว ส่งผลใหป้อนดร์ว่งลงและส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคาํ  นอกจากนี �ทองคาํไดร้บัปัจจยัลบเพิ(ม หลงัประธานบรหิารบรษัิท AstraZeneca Plc 
ระบวุ่า วคัซีนโควิด-19 ที(ทางบรษัิทกาํลงัพฒันารว่มกบัมหาวิทยาลยัอ็อกซฟ์อรด์อาจยงัสามารถพรอ้มใชก่้อนสิ �นปีนี �  แต่อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํรว่งลงไม่มาก เนื(องจากมีปัจจัย
บวก จากขอ้พิพาทเกี(ยวกบักิจการ TikTok ในสหรฐั โดย ByteDance มีแนวโนม้จะไม่สามารถขายกิจการ TikTok ในสหรฐัไดท้นัเสน้ตายในวนัที( 15 ก.ย. ตามที(ปธน.ทรมัป์กาํหนด
ไว ้เนื(องจากจีนไดม้ีการปรบัปรุงกฎระเบียบควบคมุการส่งออกเทคโนโลยีใหม่  ขณะที( ปธน.ทรมัป์ ออกมาประกาศว่า TikTok ตอ้งขายกิจการในสหรฐั มิฉะนั�นจะถกูสั(งปิดดว้ย
เหตผุลดา้นความมั(นคง และยํ�าว่าจะไม่มีการขยายเสน้ตายออกไป ช่วยหนนุราคาทองคาํไว ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํเคลื(อนไหวในกรอบ แมว่้าจะมีแรง
ขายทาํกาํไรสลบัเขา้แต่การอ่อนตวัลงไม่มาก แสดงถงึแรงเขา้ซื �อพยงุราคาไว ้ทั�งนี � ทาํใหป้ระเมินแนวรบัระยะสั�นนั�นอยู่ในบรเิวณ 1,936-1,927 ดอลลารต่์อออนซ ์หากราคาไม่หลดุ
ยงัคงมีโอกาสที(ราคาจะทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์ �)  แนะนาํกลยทุธ ์ซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั แนะนาํซื �อหากราคา
อ่อนตวัลงมาในโซน 1,927-1,906 ดอลลารต่์อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,887 ดอลลารต่์อออนซ ์ทั�งนี �  อาจทยอยแบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคา
ทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที( 1,956-1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                     ราคายังแกว่งตัวในกรอบ หากราคาสามารถยืน

เหนือ  1,927-1,906 ดอลลารต์ ่อออนซ ไ์ด้ให ้เ ปิดสถานะซื*อ  และ

ทยอ ยปิดสถาน ะท ําก ําไรบางส่วนหากไม่ผ่าน บร ิเวณแนวต้าน 

1,956-1,966 ดอลลารต์อ่ออนซ  ์

 

11 กันยายน 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

11/09/2563  11.32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,945.60 1,939.74 -5.86  -0.30% 

Spot Silver ($) 26.88 26.65 -0.22  -0.83% 

เงนิบาท (฿/$) 31.27 31.29 0.02  0.06% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 28,750 -100  -0.35% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.06 39.88 -0.18  -0.45% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.98 37.20 0.22  0.59% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1820 1.1832 0.0012  0.10% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ทร ัมป์" ยันไม่ยืดเส้นตายขายกิจการ "ติ@กต็อก" ในสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แห่งสหรฐั ยืนยนัว่าจะไม่ขยายเวลาที(กาํหนดใหไ้บต์
แดนซ ์(ByteDance) ขายกิจการติdกต็อก (TikTok) ในสหรัฐจากวันที( 15 ก.ย. ไปเป็นวันอื(น ปธน.ทรมัป์กล่าวว่า TikTok ตอ้งขายกิจการในสหรัฐ 
มิฉะนั�นจะถูกสั(งปิดดว้ยเหตุผลดา้นความมั(นคง ซึ(งมีแค่ 2 ทางเลือกเท่านั�น และจะไม่มีการขยายเส้นตายออกไป สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า 
ByteDance มีแนวโนม้จะไม่สามารถขายกิจการ TikTok ในสหรฐัไดท้นัเสน้ตายในวนัที( 15 ก.ย. ตามที(ปธน.ทรมัป์กาํหนดไว ้หลงัจีนไดมี้การปรบัปรุง
กฎระเบียบควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีใหม่ ทาํใหก้ารเจรจากับบริษัทที(สนใจซื �อกิจการติdกต็อก เช่น ออราเคิล และไมโครซอฟทซ์ึ(งจะจับมือเป็น
พนัธมิตรกับวอลมารท์นั�น เป็นไปอย่างยากลาํบาก ปธน.ทรมัป์ไดส้ั(งใหไ้บตแ์ดนซข์ายธุรกิจติdกต็อกในสหรฐั เนื(องจากวิตกเกี(ยวกับการจัดการดา้น
ความปลอดภยัขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชง้าน โดยติdกต็อกซึ(งเป็นแอปวดีิโอสั�นยอดนิยมนั�น มีผูใ้ชง้านราว 100 ลา้นคนต่อเดือนในสหรฐั ทั�งนี � ปธน.ทรมัป์
ไดล้งนามในคาํสั(งบรหิารเมื(อวนัที( 6 ส.ค.ที(ผ่านมา โดยระบวุา่ ไบตแ์ดนซจ์ะตอ้งขายกิจการติdกตอ็กก่อนวนัที( 15 ก.ย.ที(จะถงึนี� 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเพ ียงเล็กน้อยเท ียบเยน นักลงทุนยังรอดูท ิศทางตลาดหุ้น สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึ �นเล็กนอ้ยเทียบเยนในการซื �อขาย
ที(ตลาดปรวิรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี� ขณะที(นกัลงทนุยงัคงรอดทูศิทางการซื �อขายในตลาดหุน้สหรฐัซึ(งมีความผนัผวนรุนแรงในช่วงนี� ก่อนที(จะตดัสินใจ
ซื �อหรือขายต่อไป สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที(ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื(อนไหวที( 106.19-106.23 เยน เมื(อเทียบกับ 106.07-
106.17 เยนที(ตลาดนิวยอรก์ และ 106.05-106.07 เยนที(ตลาดโตเกียว เมื(อเวลา 17.00 น. ของเมื(อวานนี� ยูโรเคลื(อนไหวที( 1.1833-1.1833 ดอลลาร ์
และ 125.66-125.67 เยน เมื(อเทียบกับ 1.1809-1.1819 ดอลลาร ์และ 125.28-125.38 เยนที(ตลาดนิวยอรก์ และ 1.1818-1.1819 ดอลลาร ์และ 
125.33-125.37 เยนที(ตลาดโตเกียวในช่วงเย็นเมื(อวานนี� 

 (-) "AstraZeneca"ยังตั*งเป้าพ ัฒนาวัคซ ีนโควิด-19 ให ้ส ําเร ็จภายในสิ*นปี นายพาสคาล โซเรียต ประธานบริหารบรษัิท AstraZeneca Plc ระบุว่า 
วคัซีนโควดิ-19 ที(ทางบรษัิทกาํลงัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ็อกซฟ์อรด์อาจยงัสามารถพรอ้มใชก่้อนสิ �นปีนี� หลงัระงบัการทดลองจากความเป็นไปได้
ของปัญหาทางระบบประสาทขั�นรุนแรงในผูเ้ขา้ร่วมการทดลองรายหนึ(ง  ในการกล่าวที(การประชุมทางออนไลนเ์มื(อวานนี� นายโซเรียตพยายามเรียก
ความมั(นใจนักลงทุนหลงับริษัทแห่งนี�และหุน้ส่วนยืนยันเมื(อช่วงตน้สัปดาหนี์�ว่า ทางบริษัทไดร้ะงบัการทดลองวคัซีนกับมนษุยช์ั(วคราว การทดลอง
ดงักล่าวถกูระงบัหลงัผูเ้ขา้รว่มการทดลองรายหนึ(งในองักฤษลม้ป่วย ซึ(งจดุชนวนการทบทวนขอ้มลูความปลอดภยั ซึ(งแมภ้าวะติดขดันี�เป็นเรื(องปกตใิน
การศกึษาวคัซีน แตบ่รษัิทผลิตยาแหง่นี�และผูน้าํบรษัิทเผชิญคาํถามว่า อะไรกนัแน่ที(สรา้งปัญหาและนั(นอาจจะเกี(ยวขอ้งกบัวคัซีนหรือไม่ 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดลบ วิตกดาวโจนสร์ ่วงกว่า 400 จุด ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลดลงในเชา้วนันี� ตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ที(ปิดรว่งลงเมื(อคืน โดยไดร้บัแรงกดดนัจากคาํสั(งขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี รวมทั�งความกงัวลเกี(ยวกบัความล่าชา้ในการออกมาตรการเยียวยาผลกระทบ
โควดิ-19 รอบใหม่ในสหรฐั นอกจากนี� ตลาดยงัไดร้บัปัจจยัลบจากตวัเลขผูยื้(นขอสวสัดิการว่างงานของสหรฐัที(สงูกวา่การคาดการณใ์นสปัดาหที์(ผ่าน
มา ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที( 3,225.78 จุด ลดลง 9.04 จุด, -0.28% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี(ปุ่ นเปิดวนันี�ที( 23,114.63 จุด 
ลดลง 120.84 จุด, -0.52% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที( 24,352.63 จุด เพิ(มขึ �น 39.09 จุด, +0.16% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที( 
12,697.46 จุด เพิ(มขึ �น 5.71 จุด, +0.04% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที( 2,389.76 จุด ลดลง 6.72 จุด, -0.28% ดชันี FTSE STI ตลาด
หุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที( 2,481.08 จุด ลดลง 11.01 จุด, -0.44% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที( 1,486.23 จุด ลดลง 3.89 จุด, -0.26% 
ตลาดไดร้บัแรงกดดนัจากรายงานข่าวที(ว่า สมาชิกพรรคเดโมแครตในวฒุิสภาสหรฐัโหวตควํ(าแผนเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ที(นาํเสนอโดย
วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน โดยทั�งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นที(ขัดแย้งกันเกี(ยวกับขนาดและขอบข่ายของมาตรการดังกล่าว นางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั กล่าวเมื(อไม่นานมานี�ว่า พรรคเดโมแครตและรีพับลิกนัมีจุดยืนที(แตกต่างกันเกี(ยวกับวงเงินของมาตรการเยียวยา
เศรษฐกิจรอบใหม่ โดยพรรคเดโมแครตเสนอวงเงินมากกว่า 3 ลา้นลา้นดอลลารใ์นช่วงแรก ก่อนที(จะลดลงมาเหลือ 2.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ในขณะที(
พรรครีพบัลิกนัยืนยนัวงเงินราว 1.3 ลา้นลา้นดอลลาร ์
 
 

  ที2มา: 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. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการคา้เดือนส.ค.   417B** 442B 

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

 21.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื(อมั(นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   45.0** 46.8 

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (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 แถลงการณป์ระธานอีซีบี : Christine Lagarde  - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนก.ค.  0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.  0.3%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  884K** 881K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  2.0M** -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.  0.3% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.  0.2% 0.6% 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


