
  

                           หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,951-1,976  

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ระยะสัน้อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลง โดยประเมินแนว

รับบริเวณที่  1,911-1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือโซน

แนวรับดังกล่าวได้ประเมินว่าเป็นเพียงแรงขายทํากําไรระยะสัน้ และอาจจะ

เหน็การดีดตัวขึน้อีกครัง้ 

 

 

04 กันยายน 2563 
 

สรุป การพืน้ตวัของเศรษฐกิจสหรัฐถกูชีนํ้าจากทิศทางของการจ้างงาน ทัง้นี ้อตัราการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐจาก ADP ในเดือน ส.ค. ปรับ

เพิ่มขึน้น้อยกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทําให้นกัลงทนุพุ่งความสนใจไปท่ี การเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานจากการกระทรวงแรงงานสหรัฐในคืนนี ้ 

ขณะท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ่มขึน้ 1.255-1.375 ล้านตําแหน่ง ส่วนอตัราการว่างงานคาดว่าลดลงสู่

ระดบั 9.8% จาก 10.2% และรายได้เฉล่ียต่อชัว่โมงแรงงานลดลงสูร่ะดบั 0.0% จาก 0.2%ในเดือนส.ค. ซึง่ทิศทางตลาดแรงงานของสหรัฐอาจสง่ผล

ต่อการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  เบือ้งต้นแนะนําลงทนุระยะสัน้โดยเน้นขายทองคําหากราคาดีดขึน้ไม่ผ่านโซน 1,951-

1,976  ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมชะลอการขายออกไปหากหากราคาผ่าน 1,976  ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วทยอยเข้าซือ้คืน หากราคาทองคําอ่อนตวัลง

ไมห่ลดุแนวรับโซน 1,911-1,899 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แตห่ากยืนไมไ่ด้สามารถชะลอการเข้าซือ้คืนออกไปก่อน 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

4/09/2563 15:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,930.30 1,936.65 6.35  0.33% 

Spot Silver ($) 26.58 26.78 0.20  0.75% 

เงนิบาท (฿/$) 31.39 31.35 -0.04  -0.12% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 28,750 28,750 0  0.00% 

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.43 44.07 -0.36  -0.81% 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.57 40.56 -1.01  -2.43% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1849 1.1854 0.0005  0.04% 

ที่มา : Bisnews 

ที่มา : Bisnews 
 

 1,911  1,899  1,862 

  1,951  1,976  1,992 

 

 

  



 

 

• (+) นิกเกอิปิดร่วง 260.10 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนฯตามหุ้นสหรัฐ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่ม

เทคโนโลยีตามการทรุดตัวของหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐเม่ือคืนนี ้ สํานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดท่ี 23,205.43 จุด ลดลง 

260.10 จดุหรือ -1.11%  หุ้นที่ปรับตวัลงในวนันีนํ้าโดยกลุม่ข้อมลูและการสื่อสาร, กลุม่เคร่ืองมือชัง่ตวงวดั และกลุม่เวชภณัฑ์ 

• (+) สหรัฐฯอ่วม! หนีภ้าครัฐจ่อพุ่งสูงกว่า GDP ประเทศในปีหน้า  ปริมาณหนีภ้าครัฐของอเมริกา จะเทียบเท่ากบัจีดีพีประเทศภายในสิน้ปีนี ้และอาจ

พุ่งสูงกว่าขนาดเศรษฐกิจอเมริกันในปีหน้า ตามการเปิดเผยของสํานักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐฯ หรือ CBO เม่ือวันพุธ  สํานักงาน

งบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐฯ หรือ CBO เปิดเผยว่า ภายในสิน้ปีนี ้ระดบัหนีข้องรัฐบาลสหรัฐฯ จะแตะระดบั 19 ล้านล้านดอลลาร์ ซึง่เทา่กบั 98% 

ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ของสหรัฐฯ และเตรียมพุ่งสงูเกินระดบัจีดีพีประเทศในปีหน้า  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้นบัเป็นภาวะไม่สมดลุ

ทางการคลงัครัง้แรกนบัตัง้แต่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีระดบัหนีภ้าครัฐของอเมริกาพุ่งสงูราว 106% ของจีดีพีประเทศ ตามรายงานของรอยเตอร์  ทาง 

CBO คาดว่าสหรัฐฯ จะขาดดลุงบประมาณทัง้หมด 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณล่าสดุท่ีจะสิน้สดุ 30 กนัยายนนี ้ซึง่มากถึง 3 เท่าตวัเม่ือเทียบกบั

ปีงบประมาณท่ีแล้ว และการขาดดลุงบประมาณท่ีมากท่ีสดุนบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1945  ปัจจยัหลกัมาจากการทุ่มงบประมาณช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และรายได้จากการจดัเก็บภาษีท่ีลดลงในช่วงโควิดระบาด ท่ีหนนุการขาดดลุงบประมาณให้พุ่งสงูในช่วงท่ี

ผ่านมา  ปริมาณหนีภ้าครัฐท่ีพุ่งสงูขึน้ ได้สร้างคําถามถึงโอกาสในการผลกัดนัเงินช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ ท่ียงัไม่ได้ข้อสรุป

ในตอนนี ้

• (-) นิวยอร์กไฟเขียวเปิดห้างสรรพสินค้า-คาสิโน 9 ก.ย.นี ้แต่ส่ังคุมเข้มจํานวนลูกค้า  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายแอนดรูว์ ควัโม ผู้ว่าการรัฐ

นิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยว่า ห้างสรรพสินค้าในมหานครนิวยอร์ก และคาสิโนทัว่รัฐนิวยอร์ก สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครัง้ในวันที่ 9 ก.ย.นี ้

หลงัจากการติดเชือ้โควิด -19 ยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา  นายควัโมแถลงผ่านการประชุมทางโทรศพัท์กับสื่อมวลชนว่า ห้างสรรพสินค้าในมหานครนิวยอร์กจะ

ได้รับอนญุาตให้เปิดทําการอีกครัง้ โดยจํากดัจํานวนลกูค้าไว้ท่ี 50% ขณะท่ีคาสิโนทัว่ทัง้รัฐสามารถเปิดให้บริการอีกครัง้ โดยจํากดัจํานวนลกูค้าท่ี 25% ใน

วนัที่ 9 ก.ย.นี ้ "เน่ืองด้วยความพยายามอย่างสดุความสามารถของชาวนิวยอร์ก เราจึงอยู่ในจุดท่ีสามารถต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้แล้ว ทําให้เราสามารถ

กลับมาเปิดห้างสรรพสินค้าในมหานครนิวยอร์กได้อย่างปลอดภัยตราบใดท่ีทุกคนยังคงปฏิบติัตามระเบียบการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่าง

เข้มงวด" นายควัโมกล่าว "หน้ากากอนามยั ระบบระบายอากาศท่ีดีย่ิงขึน้ และการเว้นระยะห่างทางสงัคม จะถูกประกาศเป็นคําสัง่ด้วย"  นายควัโมยัง

เปิดเผยถึงประเดน็ท่ีถกเถียงกนัอย่างมากเก่ียวกบัการอนญุาตให้รับประทานอาหารในร่มในมหานครนิวยอร์กวา่การตดัสินใจขัน้สดุท้ายนัน้ขึน้อยู่กบัรัฐ โดย

เขากล่าวแต่เพียงว่าต้องการเห็นร้านอาหารในเมืองเปิดให้รับประทานอาหารในร่มอีกครัง้ แต่การปฏิบติัตามและการบงัคบัใช้กฎระเบียบยงัคงเป็นอปุสรรค

สําคญัในการทําเช่นนัน้ 

• (+/-) ยักษ์ใหญ่เวชภัณฑ์สหรัฐยืนยันผลิตวัคซีนที่ปลอดภัย ไม่สนการเมือง  บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ระดับโลกของสหรัฐเปิดเผยว่า ไม่ว่าจะมี

ความจําเป็นเร่งด่วนเพียงใดก็ตามในการรับมือกบัโรคโควิด-19 พวกเขาก็จะไม่ร่นระยะเวลาการทดลอง และรีบผลิตวคัซีนออกมา  บรรดาซีอีโอของบริษัท

อีไล ลิลลี่, กิลเลียด, ไฟเซอร์, โรช และเมิร์ค กล่าวในการประชุมออนไลน์ท่ีจดัขึน้โดยสมาพนัธ์นานาชาติของสมาคมและผู้ผลิตเภสชัภณัฑ์ (IFPMA) ของ

สวิตเซอร์แลนด์วา่ การผลิตวคัซีนได้ถกูโยงให้เป็นเร่ืองการเมือง และระบวุา่ พวกเขากําลงัถกูกดดนัให้เร่งการผลิตวคัซีน  โธมสั คนีู ผู้ อํานวยการของ IFPMA 

ระบวุ่า "เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุเก่ียวกบัวคัซีน เพราะเราวิตกเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวเพ่ือต่อต้านวคัซีน, เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในวคัซีน และการเสียชีวิต"  

"เราต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบติัตามมาตรฐานสงูสดุท่ีเป็นไปได้" นายคนีูกล่าว โดยระบถุึงองค์กรด้านกฎระเบียบต่างๆ อาทิ องค์การอาหารและยา 

(FDA) ในสหรัฐ และในประเทศอ่ืนๆ  เคนเนธ ซี ฟราเซียร์ ซีอีโอของเมิร์คระบวุ่า การผลิตวคัซีนจะต้องยึดถือมาตรฐานสงูสดุด้านคณุภาพ, ความปลอดภยั 

และประสิทธิภาพในทกุๆ ท่ี  ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 31 ส.ค. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   
51.0** 51.1 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   
55.2** 54.2 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday   
- - 

 20.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Clarida Speaks   
- - 

วนัองัคารที่ 1 ก.ย. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   
53.1** 52.8 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
52.2** 53.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
51.7** 51.7 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
55.2** 55.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการผลติขัน้สดุท้ายเดือนส.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% 

วนัพธุท่ี 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 ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   
6.4%** 6.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-9.4M** -4.7M 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   
- - 

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

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin   
54.0** 54.1 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
52.5** 50.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
50.5** 50.1 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
58.8** 60.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
881K** 1006K  

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการบริการขัน้สดุท้ายเดือนส.ค.   
5.0** 54.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   
56.9** 58.1 

วนัศกุร์ที่ 4 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลีย่ตอ่ชัว่โมง   
0.0% 0.2% 

 
19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   

1518K 1763K 

 
19.30น. สหรัฐฯ อตัราการวา่งงานเดือนส.ค.   

9.8% 10.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

 *ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 28 สิงหาคม ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


