
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,930 1,911 1,899 

1,976 1,992 2,015 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตัวลดลง 26.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงดันจาก 2 ปัจจัย  ได้แก่  (1.) การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ �นต่อเนื,อง

นบัตั �งแต่ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตที,ออกมาดีเกินคาดในวนัองัคาร  แม้ในระหว่างวนั  ดอลลาร์จะลดช่วงบวกลงบ้างหลงัจากการเปิดเผยการจ้างงานของภาคเอกชนจาก ADP ที,เพิ,มขึ �นเพียง 

428,000 ตําแหน่งในเดือนส.ค. “ตํ,ากว่า” ที,นกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ,มขึ �นเกิน 1 ล้านตําแหน่ง  แต่การดีดตวักลบัของราคาทองคําเป็นไปอยา่งจํากดั  ขณะที,ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นตอ่พร้อมๆกบัที,ราคา

ทองคํากลบัมาร่วงลงอีกครั �ง  หลงัจากการเปิดเผยคําสั,งซื �อภาคโรงงานของสหรัฐที,เพิ,มขึ �น 6.4% ในเดือนก.ค. “สงูกว่า” ที,นกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ,มขึ �น 6.0%  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรง

กดดนัเพิ,มจาก  (2.) การพุ่งขึ �นของตลาดหุ้นสหรัฐ  ทั �งนี �  ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่ง 454.84 จุด ส่วน S&P500 และ Nasdaq เดินหน้าทําระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั �งใหม่ จากแรงซื �อหุ้นกลุ่ม 

defensive stocks เช่น  หุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสาธารณปูโภค รวมไปถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ปัจจยัดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดแรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ,มเติม  จนทําให้

ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ,าสดุบริเวณ  1,932.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  ก่อนจะดีดตวัขึ �นมาปิดตลาดบริเวณ 1,943.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองลดลง -

0.59 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, ดชันี  PMI ภาคการบริการจากมาร์กิตและ ISM ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1973.33 1932.21 1969.47 1943.29 -26.55 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1947.01 27.29 45.20 

MA 50 Days 1899.74 23.52 43.99 

MA 200 Days 1690.22 18.38 45.46 

RSI 9 Days 49.70 56.68 40.78 

RSI 14 Days 51.82 58.58 47.35 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,250.04 -0.59 

ishare 17,781.50 -73.57 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9061 -0.8670 0.9533 

10 วนั 0.9245 -0.0059 0.8420 

20 วนั 0.8413 -0.3884 0.1360 

50 วนั 0.9418 0.7311 0.9317 

100 วนั 0.9616 0.6382 0.9123 

200 วนั 0.7539 -0.3372 0.7264 
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คําแนะนํา                

 ลงทุนระยะสั น โดยเข้าซื อเมื�อราคาเข้าใกล้แนวรับ 1,939-

1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพราะหากราคาไม่หลุดแนวรับ 

ราคาทองคาํยังมีโอกาสดีดตัวในช่วงสั น  

 

 

ราคาวานนี �ปรับตวัขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,973-1,976 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์
ก่อนหน้า)แต่ราคายงัไม่สามารถปรับตวัขึ �นยืนเหนือโซนนี � ทําให้ราคาทองคําจะค่อยๆอ่อนตวัลงมา 
โดยประเมินแนวรับไว้ในบริเวณ 1,939-1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากแนวรับนี �สามารถรับได้มี
โอกาสที,ราคาจะดีดตวัขึ �นชว่งสั �นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง 



 

 

• (+) อินเดียสั� งแบน 118 แอพพลิเคชั�น รวม"PUBG"ของ"Tencent"  แถลงการณ์ของรัฐบาลอินเดียเมื,อวานนี �ระบุว่า อินเดียสั,งแบนแอพพลิเคชั,น
โทรศพัท์เคลื,อนที,อีก 118 แอพพลิเคชั,น ซึ,งส่วนใหญ่เป็นแอพพลิเคชั,นของจีน ซึ,งรวมถึงแอพพลิเคชั,นเกมยอดนิยม PUBG ของบริษัท Tencent Holdings 
Ltd โดยระบุถึงความกงัวลด้านความมั,นคง  ในเดือนมิ.ย. อินเดียสั,งแบน 59 แอพพลิเคชั,น ซึ,งรวมถึง TikTok ของบริษัท Bytedance, UC Browser ของ
บริษัท Alibaba และ WeChat ของบริษัท Tencent โดยอ้างอิงเรื,องความมั,นคงเช่นกนั  คําสั,งห้ามครั �งล่าสุดมีขึ �นในช่วง 1 วนัหลงัจากที,กระทรวงการ
ตา่งประเทศอินเดียกล่าวหาวา่ กองกําลงัทหารจีน "ดําเนินการยั,วย"ุ บริเวณพรมแดนพิพาทเทือกเขาหมิาลยั 

• (+) "Beige Book"เผยการฟืนตัวของสหรัฐชะลอตัวและไม่สมํ�าเสมอขณะถูก  เมื,อวานนี �ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า กิจกรรมธุรกิจและการ
จ้างงานสหรัฐปรับขึ �นจนถึงปลายเดือนส.ค. แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแอโดยรวม ขณะที,พื �นที,โควิด-19 ระบาดหนกับั,นทอนความพยายามในการ
เปิดเมืองอีกครั �งซึ,งกระตุ้นการฟื�นตวัในช่วงต้นฤดรู้อน  ในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ "Beige Book" เฟดเน้นยํ �าการฟื�นตวัที,ไม่สมํ,าเสมอในเศรษฐกิจ
สหรัฐ โดยบางภาคส่วน เช่น อสงัหาริมทรัพย์สําหรับที,อยู่อาศยัทะยานขึ �นจากแรงหนนุของอตัราดอกเบี �ยตํ,า แต่ภาคอื,นๆ  เช่น การก่อสร้างเชิงพาณิชย์
และเกษตรกรรม เผชิญความยากลําบากในการฟื�นตวั  รายงานของเฟด ซึ,งอิงตามข้อมลูที,รวบรวมจากผู้ตดิต่อธุรกิจทั,วประเทศระบุว่า "กิจกรรมเศรษฐกิจ
เพิ,มขึ �นในเขตส่วนใหญ่ แตโ่ดยทั,วไปแล้วการปรับขึ �นเป็นไปแบบเล็กน้อยและกิจกรรมยงัตํ,ากวา่ระดบัก่อนการระบาดของโควดิ-19 อย่างมาก" 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 454.84 จุด รับแรงซื อหุ้นกลุ่มปลอดภัย,หุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 450 จุดเมื,อคืนนี � (2 ก.ย.) 
ทําสถิตทิะยานขึ �นในวนัเดียวที,แข็งแกร่งที,สุดนบัตั �งแต่กลางเดือนก.ค.ปีนี � ขณะที,ดชันี S&P500 และ Nasdaq เดินหน้าทํานิวไฮ เนื,องจากนกัลงทนุเข้าซื �อ
หุ้นที,ปลอดภัยและสามารถต้านทานวฎัจกัรทางเศรษฐกิจได้ดี (defensive stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสาธารณูปโภค ขณะที,หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยียังคงได้รับแรงซื �ออย่างต่อเนื,อง ท่ามกลางความหวงัที,ว่าบริษัทเทคโนโลยีจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการที,ประชาชนต้องพึ,งพาระบบออนไลน์
ในช่วงที,ไวรัสโควิด-19 ยงัคงแพร่ระบาด  ดชันีเฉลี,ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที, 29,100.50 จุด เพิ,มขึ �น 454.84 จุด หรือ +1.59% ขณะที,ดชันี S&P500 
ปิดที, 3,580.84 จดุ เพิ,มขึ �น 54.19 จดุ หรือ +1.54% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที, 12,056.44 จดุ เพิ,มขึ �น 116.77 จดุ หรือ +0.98% 

• (+) ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐตํ�ากว่าคาดในเดือนส.ค.  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ,ง อิงค์ (ADP) และมดีู �ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การ
จ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ,มขึ �น 428,000 ตําแหน่งในเดือนส.ค. แตตํ่,ากวา่ที,นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที,ระดบั 1.17 ล้านตําแหน่ง 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั� งซื อภาคโรงงานเพิ�มขึ นมากกว่าคาดในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คําสั,งซื �อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ,มขึ �น 
6.4% ในเดือนก.ค. สงูกวา่ที,นกัวเิคราะห์คาดวา่เพิ,มขึ �น 6.0% หลงัจากเพิ,มขึ �น 6.4% ในเดือนมิ.ย. 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับปัจจัยบวกภาคการผลิตสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื,อเทียบสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที,ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื,อคืนนี � (2 ก.ย.) โดยดอลลาร์แข็งคา่อย่างตอ่เนื,อง หลงัจากมีข้อมลูบง่ชี �ถงึความแข็งแกร่งของภาคการผลิตสหรัฐ ขณะเดียวกนันกัลงทนุ
จบัตาตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนส.ค.ของสหรัฐซึ,งมีกําหนดเปิดเผยในวนัศุกร์นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ,งเป็นดชันีวดัความเคลื,อนไหวของ
ดอลลาร์เมื,อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ,มขึ �น 0.53% แตะที,ระดบั 92.8489 เมื,อคืนนี �  ดอลลาร์แข็งค่าเมื,อเทียบกับเงินเยน ที,ระดับ 
106.29 เยน จากระดบั 105.96 เยน และแข็งคา่เมื,อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที,ระดบั 0.9127 ฟรังก์ จากระดบั 0.9094 ฟรังก์ แต่เมื,อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา 
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที,ระดบั 1.3069 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3074 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื,อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที,ระดบั 
1.1823 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1907 ดอลลาร์ ขณะที,เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที,ระดบั 1.3320 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3377 ดอลลาร์  

• (+/-) "เพโลซี-มนูชิน"คว้านํ าเหลวผ่าทางตันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า ตนได้
สนทนาทางโทรศพัท์กับนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ เมื,อวานนี � แต่ทั �งสองยงัคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี,ยวกับการออกมาตรการเยียวยาชาว
อเมริกันที,ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  "เป็นเรื,องน่าเสียดายที,การหารือทางโทรศพัท์ดงักล่าวบ่งชี �ว่า พรรคเดโมแครตและ
ทําเนียบขาวยงัคงมีมมุมองที,แตกต่างกนัเกี,ยวกบัสถานการณ์ความยากลําบากที,ชาวอเมริกนักําลงัเผชิญอยู่" นางเพโลซีกล่าว  นางเพโลซีระบุว่าทั �งสอง
ฝ่ายมีจดุยืนที,แตกตา่งกนัเกี,ยวกบัวงเงินของมาตรการครั �งที, 5 ในการเยียวยาด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสขุแก่ชาวอเมริกนัที,ถกูกระทบจากโควดิ-19  
 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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   428K** 167K 

 21.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั,งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   6.4%** 6.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   -9.4M** -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 

 
 

 


