
  

                           หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือโซน 1,936-1,927 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในระหว่างวันได้จะเห็นการปรับตัวขึ -นไปทดสอบ
แนวต้าน 1,956-1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถผ่านได้
ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงสู่บริเวณแนวรับโซน 1,927-1,906 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

 

11 กันยายน 2563 

สรุป สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ�งครองเสียงข้างมากโดยพรรคเดโมแครต ควํ�าแผนเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ที�นําเสนอ โดยพรรครีพับลิกัน วงเงิน
งบประมาณการใช้จ่ายราว 6.50 แสนล้านดอลลาร์ ทั 5งสองฝ่ายยงัมีความเห็นที�ขดัแย้งกันเกี�ยวกับการขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือคนว่างงาน รวมทั 5ง
ประเดน็ความแย้งกนัเกี�ยวกบัขนาดและขอบข่ายของมาตรการดงักล่าว ความพยายามในการผ่านร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 ฉบบัที� 5 ซึ�งอาจ
เป็นฉบบัสดุท้าย ก่อนการเลือกตั 5งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาคองเกรสวนัที� 3 พ.ย. ส่งผลบั�นทอนความหวงัว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลงั 
เพื�อสนบัสนนุการฟื5นตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐให้ฟื5นตวัขึ 5น จนสร้างแรงกดดนัต่อดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง ซึ�งส่งบวกต่อราคาทองคํา อย่างไรก็ตามในระยะสั 5นราคา
ทองคํามีการแกวง่ตวัในกรอบ แนะนําลงทนุในระยะสั 5น โดยเข้าซื 5อเมื�อราคาย่อตวัไม่หลดุแนวรับ 1,936-1,927 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีจุดขายทํากําไรในบริเวณ
แนวต้าน 1,956-1,966 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาหลดุแนวรับแรกให้ชะลอการเข้าซื 5อไปที�แนวรับถดัไปในโซน 1,906 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที7 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/09/2563 16:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,945.60 1,945.15 -0.45  -0.02% 

Spot Silver ($) 26.88 26.82 -0.05  -0.20% 

เงนิบาท (฿/$) 31.27 31.33 0.06  0.18% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 28,850 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 40.06 40.00 -0.06  -0.15% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.98 37.10 0.12  0.32% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1820 1.1864 0.0044  0.37% 

ที7มา : Bisnews 

ที7มา : Bisnews 
 

 1,927  1,906  1,887 

  1,966  1,980  1,992 

 

  



 

 

• (+) หุ้นจีนร่วงรายสัปดาห์ครั-งใหญ่ที7สุดรอบ 8 สัปดาห์ขณะความขัดแย้งจีน-สหรัฐถ่วงตลาด  หุ้นจีนฟื5นตวัขึ 5นมาปิดสูงขึ 5นในวนันี 5 แม้ว่าดชันีเซี�ยงไฮ้

คอมโพสิตร่วงลงรายสปัดาห์ครั 5งใหญ่ที�สุดในรอบ 8 สปัดาห์ ขณะที�ความขดัแย้งของจีนกบัสหรัฐทําให้นกัลงทนุยึดมั�นในสินทรัพย์ปลอดภยั  ดชันีเซี�ยงไฮ้

คอมโพสิตของจีนปิดที� 3,260.35 บวก 25.52 จดุหรือ +0.79% หลงัจากที�ร่วงลงก่อนหน้านี 5มากถงึ 0.44% ดชันีปิดตํ�าลง 2.83% สําหรับสปัดาห์นี 5ซึ�งเป็นการ

ร่วงลงรายสปัดาห์ครั 5งใหญ่ที�สดุนบัตั 5งแต่กลางเดือนก.ค.  ดชันีหุ้นบลูชิพ CSI300 ปิดที� 4,627.28 บวก 45.31 จุดหรือ +0.99% โดยลดแรงลบรายสปัดาห์สู่ 

3%ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เขาจะไม่ขยายกําหนดเส้นตายวนัที� 15 ก.ย.เพื�อให้บริษัท ByteDance Ltd ขายกิจการแอพพลิเคชั�นการ

แบง่ปันวดีิโอยอดนิยม TikTok ในสหรัฐ 

• (+) แฮคเกอร์รัสเซีย,จีนเพิ7มการโจมตีขัดขวางการเลือกตั -งสหรัฐ  การตรวจสอบของบริษัท Microsoft Corp พบว่า แฮคเกอร์รัสเซีย, จีน และอิหร่าน 

เพิ�มความพยายามในการขดัขวางการเลือกตั 5งสหรัฐด้วยการเล็งเป้าการหาเสียงของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐและนายโจ ไบเดน ผู้ ท้าชิงจาก

พรรคเดโมแครต   ข้อมลูจากนายทอม เบิร์ท รองประธานฝ่ายความปลอดภยัและความไว้วางใจลูกค้าของบริษัท Microsoft Corp ระบุว่า การโจมตีทางไซ

เบอร์ยงัมุ่งเป้าที�พรรคการเมือง, กลุ่มสนบัสนนุ, นกัวิชาการ และผู้ นําในกลุ่มกิจการระหว่างประเทศ  บริษัท SKDKnickerbocker ซึ�งเป็นบริษัทกิจการ

สาธารณะและที�ปรึกษาทางการเมืองของการหาเสียงของนายไบเดนถกูเล็งเป้าเช่นกนัเมื�อไม่นานมานี 5ในการล้วงข้อมลูที�ไม่ประสบความสําเร็จ ซึ�งแฮกเกอร์

รัสเซียที�ได้รับการหนนุหลงัจากรัฐบาลเป็นผู้ ต้องสงสยั 

• (+) เศรษฐกิจอังกฤษเตบิโต 6.6% ในก.ค., ฟื-นตัวต่อเนื7องจากการทรุดตัวเพราะโควดิ-19  ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี 5ว่า เศรษฐกิจองักฤษ

ขยายตวั 6.6% ในเดือนก.ค. จากเดือนมิ.ย. ซึ�งใกล้เคียงกบัคาดการณ์ถึงการเติบโตเดือนที� 3 ขณะที�องักฤษพยายามฟื5นฟูจากภาวะตกตํ�าจากการปิดเมือง

เพราะโควิด-19  นกัเศรษฐศาสตร์ในผลสํารวจภาคเอกชนคาดการณ์ถึงการเติบโต 6.7% ในเดือนก.ค.   อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยงัคงอยู่ในระดบัตํ�ากว่า

ระดบัในเดือนก.พ.ก่อนเกิดโควดิ-19 ระบาดในองักฤษอยู่ 11.7% 

• (+) อินเดียวางแผนจาํกัดการนําเข้าทองแดง,อะลูมิเนียมขณะจับตาจีน  แหล่งข่าวรัฐบาลและเจ้าหน้าที�อุตสาหกรรมระบุว่า อินเดียกําลงัวางแผนเพิ�ม

การตรวจสอบการนําเข้าทองแดงและอะลูมิเนียมขณะที�พัฒนานโยบายต่างๆเพื�อควบคุมการนําเข้าจากจีนและประเทศเอเชียอื�นๆเพื�อปกป้องผู้ผลิต

ภายในประเทศ คาดว่าเจ้าหน้าที�ในอินเดียจะเรียกร้องให้ผู้ นําเข้าลงทะเบียนกับทางการเร็วๆนี 5 เพื�อเป็นขั 5นตอนแรกไปสู่การควบคุมที�เข้มงวดขึ 5นที�จะ

กําหนดให้มีการขออนญุาตสําหรับการนําเข้าโลหะทั 5ง 2 เฉพาะราย แหล่งข่าวปฏิเสธที�จะเปิดเผยชื�อเพราะประเด็นดงักล่าวเป็นเรื�องอ่อนไหว  กระทรวง

เหมืองแร่ของรัฐบาลกลางระบใุนจดหมายถงึกระทรวงพาณิชย์อินเดียเมื�อปลายเดือนที�ผ่านมาว่า การดําเนินการสําหรับการตรวจสอบที�เข้มงวดขึ 5นนี 5มุ่งหวงั

ผลกัดนัเศรษฐกิจแบบพึ�งพาตวัเอง จดหมายดงักล่าวอ้างอิงถึงการผลกัดนัของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดียในการลดการนําเข้าและเพิ�มการ

ส่งออกผลิตภณัฑ์มลูคา่เพิ�ม 

• (-) จีน-อินเดียบรรลุข้อตกลงลดความตึงเครียดในพื -นที7ชายแดน  นายหวงั อี 5 รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน และนายสุพรหมณยมั ชยัศงักระ รัฐมนตรี

ตา่งประเทศของอินเดีย บรรลขุ้อตกลงเพื�อลดความตงึเครียดในพื 5นที�ชายแดน โดยทั 5งสองฝ่ายมีฉันทามติ 5 ประเด็นว่าด้วยการพฒันาพื 5นที�บริเวณชายแดน

และความสมัพนัธ์ทวภิาคี  แถลงการณ์ร่วมระบวุา่ "รัฐมนตรีตา่งประเทศของทั 5งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกนัว่า สถานการณ์ปัจจุบนัในพื 5นที�ชายแดนไม่ได้อยู่ใน

ความสนใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง โดยตกลงกนัว่ากองกําลงัชายแดนของทั 5งสองฝ่ายควรดําเนินการเจรจาต่อไป และควรเคลื�อนย้ายกองกําลงัออกจากพื 5นที�

ขดัแย้งโดยเร็ว นอกจากนี 5ยงัควรรักษาระยะหา่งระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม และผ่อนคลายความตงึเครียดระหว่างกนั"  ทั 5งสองฝ่ายยงัตกลงร่วมกนัว่า ทั 5งจีน

และอินเดียจะไม่ยอมให้ความแตกตา่งกลายเป็นความขดัแย้ง โดยทั 5งสองฝ่ายจะปฏิบตัิตามข้อตกลงและระเบียบปฏิบตัิด้านกิจการพรมแดนจีน-อินเดียที�มี

อยู่ และหลีกเลี�ยงการกระทําที�อาจนํามาสู่ความขดัแย้ง 

 ที7มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 7 ก.ย. ทั 5งวนั 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 5ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)  0.00%** 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : Christine Lagarde  - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื 5นฐาน (Core PPI) เดือนก.ค.  0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.  0.3%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  884K** 881K 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 5ามนัรายสปัดาห์  2.0M** -9.4M 

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

 ทั 5งวนั ยโุรป Eurogroup Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.3% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื 5นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   0.2% 0.6% 

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

 *ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 04 กนัยายน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


