
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,948 1,930 1,911 

1,976 1,992 2,015 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตวัแทบไม่เปลี�ยนแปลง  แม้ว่าในระหว่างวนั  ราคาทองคําจะทะยานขึ �นจนแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,992.63 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการ
อ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร์  ทั �งนี �  ในระหว่างวนัดชันีดอลลาร์ร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแตเ่ดือนเม.ย.2018 ที� 91.746 ซึ�งเป็นผลมาจากการที�ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)เปลี�ยนกรอบ
นโยบายเงินเฟ้อไปเป็น "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย หรือ หรือ Average-inflation targeting (AIT)"  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  และดิ�งลงแรงในทนัทีที� ISM 
เปิดเผยว่า  ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 56.0 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เดือนม.ค.ปีที�แล้ว จากระดบั 54.2 ในเดือนก.ค. และสูงกว่าที�นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที�ระดบั 54.5 เนื�องจากการเปิดเผยตวัเลขดงักลา่วกลบัมาหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งคา่ขึ �น  จนเป็นปัจจยัสําคญัที�ก่อให้เกิดแรงขายในตลาดทองคํา  สง่ผลให้ราคาทองคําร่วงลง 
30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์จากระดบัสงูสดุในระหว่างวนัลงมาปิดตลาดที�ระดบั 1,969.84 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ด้านกองทนุถือครองทองคําลดลง -0.87 ตนั สูร่ะดบั 1,250.63 ตนั  แตก่ระนั �นในปี 
2020 กองทนุ SPDR ยงัถือครองทองคําเพิ�มถึง +357.38 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน รวมถึงการเปิดเผย
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book  และแนะนําตดิตามถ้อยแถลงของ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก และนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1992.63 1962.51 1966.99 1969.84 0.85 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1948.88 27.32 45.41 

MA 50 Days 1896.37 23.33 43.95 

MA 200 Days 1687.85 18.33 45.57 

RSI 9 Days 52.89 61.55 60.74 

RSI 14 Days 54.01 61.58 60.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,250.63 -0.87 

ishare 17,855.07 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8985 -0.8494 0.8087 

10 วนั 0.9481 0.1329 0.7064 

20 วนั 0.7661 -0.2136 0.2007 

50 วนั 0.9461 0.7425 0.9348 

100 วนั 0.9619 0.6373 0.9113 

200 วนั 0.7477 -0.3465 0.7211 

 

 

02 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                หากราคาไม่หลุด 1,950-1,948 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์เสี�ยงเปิดสถานะซื %อในบริเวณดังกล่าว(ตัดขาดทุนหาก
หลุด 1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์)  เน้นการลงทุนระยะสั %นโดย
ทยอยแบ่งขายทาํกําไรโซน 1,976-1,992 ดอลลาร์ต่อออนซ์
และไม่ควรถือสถานะจาํนวนมาก 

 

ราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านจิตวิทยาโซน 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้แรงซื �อยังคงถูก
จํากดัโดยราคาอาจกลบัมาเคลื�อนไหวในกรอบเพื�อสะสมแรงซื �อ  สําหรับวนันี �ประเมินแนวต้านระยะ
สั �นในโซน 1,976 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หากผ่านไปได้แนวต้านสําคญัจะอยูใ่นบริเวณ 1,992 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ระดบัสงูสดุวานนี �) ขณะที�แนวรับนั �นยงัคงประเมินในโซน 1,948-1,930 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  



 

 

• (+) ผู้ ว่าการเฟดชี %ศก.สหรัฐต้องการการกระตุ้นเพิ�มเติมจากเฟดในอีกไม่กี�เดือนข้างหน้า  เมื�อวานนี �นางลาเอล แบรนาร์ด ผู้ ว่าการธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ระบวุ่า ธนาคารกลางสหรัฐจะจําเป็นต้องออกแผนความพยายามใหม่ "ในอีกไม่กี�เดือนข้างหน้า" เพื�อช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฝ่าฟัน

ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 และปฏิบติัตามคําสญัญาใหม่ของเฟดเรื�องการเติบโตด้านการจ้างงานที�แข็งแกร่งขึ �นและเงินเฟ้อที�สงูขึ �น  เธอ

กล่าวว่า "ในขณะที�การฟื�นตวัมีแนวโน้มจะเผชิญอปุสรรคที�เกี�ยวข้องกับโควิด-19 สกัระยะ แต่ในช่วงไม่กี�เดือนข้างหน้า จะเป็นสิ�งสําคญัสําหรับ

นโยบายการเงินในการเปลี�ยนจากมีเสถียรภาพสู่เชิงผ่อนคลาย" และในการทําสิ�งที�เหมาะสมเพื�อบรรลเุป้าหมายใหม่ของ "การจ้างงานอย่างเต็มที�

และเงินเฟ้อเฉลี�ยที� 2% ในระยะยาว"  เธอกล่าวว่า การตดัสินใจดงักล่าว "จะได้รับการชี �นํา" โดยกลยทุธ์ใหม่ ซึ�งสร้างสมดลุความเสี�ยงของเงินเฟ้อที�

สงูขึ �นกบัความพยายามในการส่งเสริมการเติบโตด้านการจ้างงานเพิ�มเติม 

• (+) "มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 1 ปีครึ� งในเดือนส.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทาง

การเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 53.1 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือน

ม.ค.ปีที�แล้ว จากระดบั 50.9 ในเดือนก.ค. 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ�มขึ %นน้อยกว่าคาดในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง

ขยบัขึ �น 0.1% ในเดือนก.ค. หลงัจากร่วงลง 0.5% ในเดือนมิ.ย.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างจะดีดตวัขึ �น 1.0% 

ในเดือนก.ค. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 1 ปีครึ�งในเดือนส.ค. สอดคล้อง"มาร์กิต"  ผลสํารวจของสถาบนัจดัการด้านอปุทาน

ของสหรัฐ (ISM) ระบวุ่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 56.0 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนม.ค.ปีที�แล้ว จากระดบั 

54.2 ในเดือนก.ค. และสงูกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 54.5 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 215.61 จุด รับแรงซื %อหุ้นเทคโนฯ,ภาคการผลิตสหรัฐแข็งแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นเมื�อคืนนี � (1 

ก.ย.) ขณะที�ดชันี Nasdaq และ S&P500 ต่างก็ปิดทํานิวไฮ โดยได้แรงหนนุจากคําสั�งซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ�งหุ้นได้ประโยชน์จาก

การที�ประชาชนต้องทํางานจากที�บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นหุ้น Zoom Video Communications นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับปัจจยั

บวกจากดชันีภาคการผลิตของสหรัฐที�พุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 1 ปี  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,645.66 จดุ เพิ�มขึ �น 215.61 

จุด หรือ +0.76% ขณะที�ดัชนี Nasdaq ปิดที� 11,939.67 จุด เพิ�มขึ �น 164.21 จุด หรือ +1.39% ส่วนดัชนี S&P500 ปิดที� 3,526.65 จุด เพิ�มขึ �น 

26.34 จดุ หรือ +0.75% 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับภาคการผลิตสหรัฐสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (1 ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูภาคการผลิตที�แข็งแกร่งในเดือนส.ค. ขณะที�นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงาน

ภาคเอกชนเดือนส.ค.ของสหรัฐซึ�งจะมีการเปิดเผยในวันนี � และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.ซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี �  ดัชนี

ดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.21% แตะที�ระดบั 92.3572 เมื�อคืนนี �  

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.96 เยน จากระดบั 105.87 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9094 ฟรังก์ 

จากระดบั 0.9032 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3074 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3027 

ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1907 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1935 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�

ระดบั 1.3377 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3376 ดอลลาร์  

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   53.1** 53.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   56.0** 54.2 

 21.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค.   0.1%** -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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 28 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


