
  

                             ระหว่างวันราคาปรับตัวขึ �นยกระดับสูงสุดและระดับ
ตํ�าสุดขึ �น หากราคาย่อตัวลงสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับโซน 1,969-
1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคามีโอกาสปรับตัวขึ �นทดสอบแนวต้านที� 
2,000-2,006 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคําไม่สามารถทะลุผ่าน
แนวต้านดังกล่าว อาจเหน็แรงขายกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงอีกครั�ง 
 

01 กันยายน 2563 

สรุป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนซึ"งมาร์กิตจดัทําร่วมกบัไฉซนิ อยู่ที"ระดบั 53.1 ในเดือนส.ค. พุ่งขึ �นจากระดบั 52.8 ในเดือนก.ค. ทําสถิติ
ขยายตวัสงูสดุในรอบเกือบ 10 ปี และดีกว่าคาดการณ์ ส่งสญัญาณถึงการฟื�นตวัของเศรษฐกิจจีน กระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี"ยง หนนุดชันีเซี"ยงไฮ้คอมโพ
สิตปิดตลาดปรับตวัเพิ"มขึ �น และตลาดหุ้นยุโรปเปิดดีดตวัขึ �นในวนันี � อย่างไรก็ตาม สหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐกําลงัหารือเศรษฐกิจทวิภาคีครั �งใหม่กบัไต้หวนั การ
ดําเนินการดงักล่าวสร้างความขุ่นเคืองให้กบัจีน เนื"องจากจีนอ้างวา่ ไต้หวนัเป็นส่วนหนึ"งของดินแดนจีน ความตงึเครียดที"เพิ"มขึ �นระหว่างสหรัฐและจีน สร้างแรง
ซื �อพยุงราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั �งนี � ระหว่างวนัราคาทองคําแกว่งตวัในทิศทางค่อยๆปรับตวัขึ �น หากราคาอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือบริเวณ 
1,969-1,950 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ แนะนําให้เข้าซื �อเพื"อลงทนุระยะสั �น โดยราคาทองคํายงัมีโอกาสขึ �นทดสอบแนวต้าน 2,000-2,006 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที"
นกัลงทนุที"มีทองคําในมือ อาจแบง่ขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

1/09/2563 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,967.40 1,989.53 22.13  1.12% 

Spot Silver ($) 28.13 28.78 0.65  2.31% 

เงนิบาท (฿/$) 31.02 31.03 0.01  0.04% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,850 29,100 250  0.87% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.28 45.92 0.64  1.41% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.80 43.15 0.35  0.82% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1937 1.1975 0.0038  0.31% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 

 

 1,969  1,950  1,934 

  2,006  2,029  2,045 

 

  



 

 

• (+) PMI ชี �ผลผลิตภาคการผลิตยูโรโซนยังแข็งแกร่งในส.ค.  การสํารวจแสดงในวนันี �ว่า กิจกรรมภาคการผลิตของยโูรโซนยงัคงอยู่ในแนวทางการ

ฟื�นตวัในเดือนที"ผ่านมา แต่ผู้จดัการภาคการผลิตระมดัระวงัเกี"ยวกบัการลงทนุและการจ้างพนกังาน ในขณะที"การระบาดของโควิด-19 ยงัคงดําเนิน

ต่อไป  ผลผลิตภาคการผลิต ซึ"งไม่ได้ปรับลงรุนแรงเท่าอตุสาหกรรมบริการในช่วงการระบาดสงูสดุ ปรับตวัขึ �นเป็นเดือนที" 2 ติดต่อกนั  ดชันีผู้จดัการ

ฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายของ IHS Markit ปรับลงสู่ 51.7 ในเดือนส.ค. จาก 51.8 ในเดือนก.ค. สอดคล้องกบัตวัเลขขั �นต้น และอยู่สงู

กว่าระดบั 50 ที"แบง่แยกการขยายตวัจากการหดตวั  ดชันีที"วดัการเปลี"ยนแปลงของผลผลิตซึ"งจะรวมอยู่ใน PMI รวมในวนัพฤหสับดี ปรับขึ �นสู่  55.6 

จาก 55.3 ซึ"งตํ"ากว่าตวัเลขขั �นต้นที" 55.7 อยู่เล็กน้อย แต่เป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนเม.ย.2018  

• (+) ดอลลาร์ถูกเทขายในวงกว้าง  ดอลลาร์ร่วงใกล้ระดับตํ"าสุดรอบหลายปี เมื"อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวนันี � ขณะที"นักลงทุนเพิ"ม

คาดการณ์ว่า กรอบนโยบายใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หมายความว่า อตัราดอกเบี �ยสหรัฐจะอยู่ที"ระดบัตํ"านานกว่าประเทศอื"นๆ  ดอลลาร์

ออสเตรเลียอยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 2 ปี เมื"อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ หลงัจากที"ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ไม่เปลี"ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยและ

ขยายการให้เงินสนบัสนนุต้นทนุตํ"าสําหรับธนาคาร  หยวนเป็นสกลุเงินที"แข็งแกร่งอีกสกลุหนึ"ง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความวิตกเกี"ยวกบัความตึง

เครียดทางการทตูเกี"ยวกบัไต้หวนั และพุ่งสู่ระดบัแข็งแกร่งที"สดุในรอบกว่า 1 ปี เมื"อเทียบกบัดอลลาร์  ปฏิทินข้อมลูของสหรัฐในสปัดาห์นี �เต็มไปด้วย

การเปิดเผยที"สําคญัเกี"ยวกบัการผลิต, สินค้าคงทน และการจ้างงาน แต่ผลเชิงบวกอาจจะไม่สามารถยบัยั �งการร่วงลงของดอลลาร์ อนัเป็นผลจาก

คาดการณ์ที"แข็งแกร่งว่า อตัราดอกเบี �ยจะยงัคงอยู่ที"ระดบัตํ"ามาก  "ดอลลาร์อ่อนแอ ไม่เพียงแต่เมื"อเทียบกบัสกลุเงินกลุ่ม G10 แต่เมื"อเทียบกบัสกลุ

เงินตลาดเกิดใหม่ด้วย" นกัวิเคราะห์กล่าว  "นั"นแสดงว่า ดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มช่วงขาลงที"จะคงอยู่สกัระยะ อตัราดอกเบี �ยที"ระดบัตํ"าและอปุทาน

ดอลลาร์ส่วนเกินผลกัดนัความเคลื"อนไหวนี �"  เมื"อเทียบกบัยโูร ดอลลาร์ร่วงสู่ 1.1997 ดอลลาร์ในวนันี � แตะระดบัตํ"าสดุนบัตั �งแต่เดือนพ.ค.2018 

• (-) รัสเซยีเผยการฉีดวัคซนีโควิด-19 ครั�งใหญ่จะเริ�มหลังพ.ย.-ธ.ค.  เมื"อวานนี �นายมิคาอิล มรูาชโก รัฐมนตรีสาธารณสขุรัสเซยีคาดการณ์ว่า การ

ฉีดวคัซีนโควิด-19 ครั �งใหญ่ในกลุ่มประชาชนจะเริ"มต้นขึ �นหลงัเดือนพ.ย.-ธ.ค.  เขากล่าวว่า "จะมีการจดัส่งวคัซีนโควิด-19 ครั �งใหญ่ชดุแรกในเดือน

ก.ย.เป็นอย่างเร็ว โดยในช่วงแรกจะจดัส่งวคัซนีให้เจ้าหน้าที"ทางการแพทย์และครูอาจารย์" ขณะเดียวกนั การทดลองหลงัการจดทะเบียนจะเริ"มต้นใน

สปัดาห์นี �  รัฐบาลรัสเซียขึ �นทะเบียนวคัซีนโควิด-19 ชนิดแรกของโลกในวนัที" 11 ส.ค. ในขณะเดียวกนั ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูนของรัสเซีย

ประกาศว่า วคัซนีโควิด-19 ชนิดที" 2 ของรัสเซยีจะพร้อมใช้ในเดือนหน้า 

• (-) สถาบันวิจัยคาดการค้าโลกฟื�นตัวจากโควิด-19 ได้เร็วกว่าสมัยวิกฤตการเงินโลก  สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ Kiel Institute for the World 

Economy ของเยอรมนี คาดการณ์ว่า การค้าโลกน่าจะฟื�นตวัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร็วกว่าสมยัที"ฟื�นตวัจากวิกฤตการเงินโลกเมื"อปี 

2551 เมื"อประเมินจากปริมาณการขนส่งซึ"งฟื�นตัวกลับมาอยู่ในจดุที"สมัยวิกฤติการเงินโลกต้องใช้เวลากว่า 1 ปี  กาเบรียล เฟลเบอร์เมย์ ประธาน

สถาบนัดงักล่าวเปิดเผยว่า การค้าโลกได้ดิ"งลงอย่างหนกัในช่วงที"ผ่านมา แต่ก็ฟื�นตวัอย่างรวดเร็วหลงัจากนั �น ซึ"งส่งสญัญาณการฟื�นตวัแบบรูปตวั V  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกร่วงลงอย่างหนัก แต่ก็เริ"มฟื�นตัวบ้างแล้ว อันเป็นผลจากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมใน

ประเทศต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี แม้สถาบนั Kiel Institute for the World Economy มีมมุมองค่อนข้างเป็นบวกต่อการค้าโลก แต่องค์การการค้าโลก (WTO) 

คาดการณ์ว่า การค้าทั"วโลกจะหดตวัลง 13-32% ในปีนี � เนื"องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนการฟื�น

ตวัของการค้าโลกในปีหน้านั �นยงัคงไม่มีความชดัเจน โดยจะขึ �นอยู่กับระยะเวลาของการแพร่ระบาด และประสิทธิภาพของนโยบายที"ประเทศต่างๆ 

นํามาใช้    

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที" 31 ส.ค. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.  51.0** 51.1 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.  55.2** 54.2 

 ทั �งวนั องักฤษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday  - - 

 20.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Clarida Speaks  - - 

วนัองัคารที" 1 ก.ย. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin  53.1** 52.8 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.  52.2** 53.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.  51.7** 51.7 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.  55.2** 55.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   53.6 53.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   54.5 54.2 

 21.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค.   1.1% -0.7% 

วนัพธุที" 2 ก.ย. 00.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   1250K 167K 

 21.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั"งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   4.0% 6.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -4.7M 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที" 3 ก.ย. 21.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin   54.0 54.1 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.8 50.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.1 50.1 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   965K 1006K  

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   54.8 54.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   57.5 58.1 

วนัศกุร์ที" 4 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี"ยตอ่ชั"วโมง   0.0% 0.2% 

 
19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   1518K 1763K 

 
19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนส.ค.   9.8% 10.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที"มีการประกาศออกมา 
 *ที"มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที" 28 สิงหาคม ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


