
  

                           ระหว่างวันราคาทองคําพยายามทดสอบกรอบแนวต้าน

ด้านบน  ซึ่งหากไม่สามารถทะลุผ่านกรอบบนในโซน 1,950-1,951 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ไปได้ อาจเห็นการย่อตัวของราคากลับลงมาบริเวณโซน 1,915-

1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาสามารถทะลุผ่านกรอบบนไปได้มี

โอกาสปรับตัวขึน้ทดสอบแนวต้านโซน 1,951-1,976  ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

07 กันยายน 2563 
 

สรุป นายกรัฐมนตรีจอห์นสนัได้เจรจาต่อรองกบัสหภาพยโุรป (EU) และประกาศว่า ทัง้สองฝ่ายจะต้องบรรลขุ้อตกลงการค้าให้ได้ในวนัท่ี 15 ต.ค.นี ้

หากทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในวันดังกล่าว อังกฤษก็พร้อมท่ีจะออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) เม่ือถึง

ระยะเวลาเปล่ียนผ่านในช่วงสิน้ปีนี ้ขณะท่ีการประชมุสดุยอดของบรรดาเอกอคัรราชทตูของ EU  เช่ือว่ารัฐบาลองักฤษพร้อมท่ีจะเส่ียงออกจาก EU 

โดยไม่มีการทําข้อตกลง ความเส่ียงต่างๆ จาก Brexit ท่ีมีต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจกัร และ EU และ การขาดความคืบหน้าในการเจรจา Brexit  

รอบล่าสดุไม่ได้เป็นผลดีต่อสกุลเงินยโุรและสกุลเงินปอนด์ ซึ่งส่งผลลบต่อราคาทองคํา ทัง้นี ้ตลาดการเงินสหรัฐจะปิดทําการในวนัจนัทร์ท่ี 7 ก.ย. 

เน่ืองในวนัแรงงาน อาจสง่ผลให้ปริมาณการซือ้ขาย ในตลาดทองคําเบาบาง แนะนําทํากําไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั  เข้าซือ้หากราคาย่อตวัลงมา

และไม่หลดุแนวรับ 1,915-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และให้แบ่งขายทํากําไรบางสว่นหากราคาดีดตวั

ขึน้ไมผ่า่นแนวต้านบริเวณแนวต้าน 1,950-1,951  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผา่นได้ชะลอการขายทํากําไรออกไปท่ีแนวต้านถดัไป 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

7/09/2563 15:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,931.77 1,931.12 -0.65  -0.03% 

Spot Silver ($) 26.79 26.85 0.06  0.21% 

เงนิบาท (฿/$) 31.34 31.36 0.02  0.07% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,750 50  0.17% 

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

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

เงนิยโูร (€/$) 1.1820 1.1843 0.0023  0.20% 
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 1,911  1,899  1,862 

  1,951  1,976  1,992 

 

 

  



 

 

• (+) "จอห์น ฮอปกนิส์" เผยยอดผู้ตดิเชือ้โควดิทั่วโลกทะลุ 27 ล้านรายแล้ว  ศนูย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลยั

จอห์น ฮอปกินส์ ขณะนีย้อดผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทัว่โลกพุ่งขึน้ทะล ุ27 ล้านรายแล้ว โดยอยู่ท่ี 27,105,151 ราย ส่วนยอดผู้ เสียชีวิตอยู่ท่ี 883,342 

ราย  สหรัฐยังคงเป็นประเทศท่ีมีจํานวนผู้ติดเชือ้และผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 มากท่ีสดุในโลก โดยมีผู้ติดเชือ้จํานวน 6,276,421 ราย และผู้ เสียชีวิต

จํานวน 188,941 ราย   

• (+) อนิเดียแซงหน้าบราซลิเป็นประเทศตดิเชือ้โควดิสูงอันดับ 2 ของโลก  อินเดียแซงหน้าบราซลิเป็นประเทศท่ีมีจํานวนผู้ติดเชือ้จากไวรัสโควิด-

19 มากเป็นอนัดบั 2 ของโลกแล้วในขณะนี ้ กระทรวงสาธารณสขุอินเดียเปิดเผยในวนันีว้่า ในรอบ 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา อินเดียพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 

เพ่ิมอีก 90,802 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชือ้โดยรวมเพ่ิมขึน้เป็น 4,204,613 ราย ขณะเดียวกนัพบผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 เพ่ิมอีก 1,016 ราย ส่งผลให้

ยอดรวมผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึน้เป็น 71,642 ราย  ในช่วงหลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา อินเดียได้เร่งเพ่ิมการตรวจหาเชือ้ ซึง่เป็นสาเหตใุห้พบผู้ติดเชือ้รายใหม่พุ่ง

สงูขึน้ทุกวนั โดยข้อมลูลจากสภาวิจยัทางการแพทย์แห่งอินเดีย (ICMR) ระบุว่า นับจนถึงวนัอาทิตย์ท่ี 6 ก.ย. อินเดียได้ตรวจหาเชือ้โควิด-19 ให้กบั

ประชาชนทัว่ประเทศไปแล้ว 49,551,507 ราย และเฉพาะวนัอาทิตย์เพียงวนัเดียวนัน้ มีผู้ เข้ารับการตรวจหาเชือ้จํานวน 720,362 ราย 

• (+) นิกเกอปิิดลบ 115.48 จุด ตามทศิทางดาวโจนส์  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดร่วงลงเม่ือวนัศกุร์ 

หลงัจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุม่เทคโนโลยี นอกจากนี ้ดชันีนิกเกอิยงัได้รับแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นซอฟท์แบงก์ กรุ๊ป ซึง่เป็นบริษัทเทคโนโลยี

และการส่ือสารของญ่ีปุ่ น  สํานกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดท่ี 23,089.95 จดุ ลดลง 115.48 จดุ หรือ -0.50% 

• (-) สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือนส.ค.พุ่งขึน้ 11.6% นําเข้าลดลง 0.5%  สํานกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้่า ยอดสง่ออก

ของจีนในเดือนส.ค.พุ่งขึน้ 11.6% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะท่ียอดนําเข้าปรับตวัลง 0.5% โดยทัง้ยอดสง่ออกและนําเข้าของจีนคํานวณในรูปสกุลเงิน

หยวน  ทัง้นี ้จีนมียอดเกินดลุการค้าในเดือนส.ค.อยูท่ี่ 4.1659 แสนล้านหยวน  หากคํานวนในรูปสกลุเงินดอลลาร์ ยอดสง่ออกเดือนส.ค.ของจีนปรับตวั

ขึน้ 9.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดนับตัง้แต่เดือนมี.ค. 2562 และดีกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพ่ิมขึน้เพียง 7.1% 

ขณะท่ียอดนําเข้าเดือนส.ค.ลดลง 2.1% สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะขยบัขึน้ 0.1%  ทัง้นี ้จีนมียอดเกินดลุการค้าในเดือนส.ค.อยูท่ี่ 5.893 หม่ืน

ล้านดอลลาร์ มากกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะจีนจะมียอดเกินดลุการค้า 5.050 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

• (-) นายกฯอังกฤษกาํหนดเส้นตาย 15 ต.ค.เพื่อบรรลุข้อตกลงการค้ากับ EU  นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ได้กําหนดเส้นตายใน

วนัท่ี 15 ต.ค.นี ้เพ่ือบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรป (Brexit) โดยระบุว่า หากทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในวนัดงักล่าว องักฤษก็

พร้อมท่ีจะออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) เม่ือระยะเวลาเปล่ียนผ่านสิน้สดุลงในช่วงสิน้ปีนี ้ ทัง้นี ้แม้ว่าองักฤษได้สิน้สดุการ

เป็นสมาชิกของ EU แล้วตัง้แต่เม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 2563 แต่ก็ยงัต้องดําเนินการตามกฎระเบียบต่างๆของ EU ในช่วงเวลาการเปล่ียนผ่านจนถึงวนัท่ี 31 

ธ.ค. 2563 โดยในระหวา่งนี ้องักฤษกําลงัเจรจากบั EU ในประเด็นต่างๆ นบัตัง้แตก่ารค้าไปจนถึงความมัน่คง  รายงานระบวุา่ นายกรัฐมนตรีจอห์นสนั

ได้เจรจาต่อรองกบั EU และประกาศว่า ทัง้สองฝ่ายจะต้องบรรลขุ้อตกลงการค้าให้ได้ในวนัท่ี 15 ต.ค.นี ้มิฉะนัน้ องักฤษก็พร้อมท่ีจะออกจาก EU โดย

ไมมี่การทําข้อตกลง 

 

  ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 7 ก.ย. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   
- - 

วนัองัคารที่ 8 ก.ย. ไมร่ะบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนส.ค.   
385B 442B 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนส.ค.   
99.0 98.8 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   
47.3 46.8 

วนัพธุท่ี 9 ก.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.   
2.4% 2.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.   
-1.9% -2.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   
6.05M 5.89M 

วนัพฤหสับดีที่ 10 ก.ย. 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   
0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบ ี: Christine Lagarde   
- - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนก.ค.   
0.2% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   
0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
838K 881K 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -9.4M 

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

 ทัง้วนั ยโุรป Eurogroup Meetings   
- - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   
- 0.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

 *ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 04 กนัยายน ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


