
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,911 1,899 1,862 

1,951 1,976 1,992 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดทรงตวัแทบไม่เปล่ียนแปลง  หลงัจากในระหว่างวนัราคาทองคําร่วงลงโดยได้รับแรงกดดนัสําคญัจากการเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงาน

ของสหรัฐท่ีออกมาดีเกินคาด  ทัง้นี ้ การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเพิม่ขึน้ 1.371 ล้านตําแหนง่ในส.ค. ใกล้เคียงกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ีระดบั1.4 ล้านตําแหนง่ในส.ค.  

สว่นอตัราการว่างงานเดือนส.ค. “ปรับตวัลดลง” สู่ระดบั 8.4% จากระดบั 10.2% ในเดือนก.ค. ซึง่ถือวา่ “ดีกว่า” ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ีระดบั 9.8% และนบัเป็นครัง้

แรกตัง้แต่เดือนมี.ค.ท่ีอัตราว่างงานของสหรัฐอยู่ต่ํากว่าระดับ 10%  ตวัเลขดังกล่าวสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวขึน้หลังจากท่ีหยุดชะงกัไปจากผลกระทบของ

มาตรการ Lockdown เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงก่อนหน้านี ้ สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลหนนุสกลุเงินดอลลาร์ให้แข็งค่า  จนกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลง

แตะระดบัต่ําสุดบริเวณ 1,915.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  ก่อนท่ีสกุลเงินดอลลาร์จะลดช่วงบวกลงและหนุนให้ราคาทองคําฟืน้ตวัขึน้มาปิดตลาดบริเวณ  1,931.77 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในท่ีสดุ  ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองไม่เปล่ียนแปลงในวนัศกุร์  สําหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐเน่ืองจากตลาดเงิน ตลาดทนุรวมถึง

ตลาดทองคํานิวยอร์กจะปิดทําการเน่ืองในวนัแรงงานสหรัฐ(Labor Day) ดงันัน้ปริมาณการซือ้ขายอาจเบาบางกวา่ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1950.40 1915.80 1931.27 1931.77 0.87 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1945.68 27.25 45.18 

MA 50 Days 1905.90 23.86 43.98 

MA 200 Days 1694.84 18.48 45.46 

RSI 9 Days 46.78 51.61 37.97 

RSI 14 Days 49.76 54.99 45.28 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,250.04 0.00 

ishare 17,567.24 -112.92 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9768 0.6301 0.9838 
10 วนั 0.9424 0.4276 0.8788 
20 วนั 0.8554 0.0030 0.3348 
50 วนั 0.9331 0.6894 0.9222 
100 วนั 0.9607 0.6446 0.9123 
200 วนั 0.7646 -0.3424 0.7361 

 

 

07 กนัยายน 2563 

คําแนะนาํ                 เน้นทํากําไรจากการแกว่งตัวของราคา  โดย

เข้าซือ้เม่ือราคาอ่อนตัวลง และหากระหว่างวันหากราคา

ทองคําทะลุแนวต้านแรกโซน 1,950-1,951  ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ได้อาจจะเห็นการดีดตัวขึน้ทดสอบแนวต้านบริเวณ 

1,976  ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,950-1,951  ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้เกิด

การอ่อนตวัลงของราคาเพ่ือสะสมกําลงั แต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,915-1,911 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ได้ก็จะเห็นการดีดตวัขึน้ โดยยังมีโอกาสท่ีจะราคาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,951-1,976  

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย หลังสหรัฐเผยข้อมูลจ้างงานเพิ่มเกินคาด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ี

ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(4 ก.ย.) ขณะท่ีนกัลงทนุปรับตวัรับการเปิดเผยข้อมลูจ้างงานในสหรัฐที่เพ่ิมขึน้เกินคาดในเดือนส.ค. ดชันีดอลลาร์

ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.02% แตะท่ี 92.7188 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาท่ีระดบั 1.3046 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3129 ดอลลาร์แคนาดา แต่แข็งค่าเม่ือเทียบกบัเยนท่ีระดบั 106.19 เยน 

จากระดบั 106.05 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิสท่ีระดบั 0.9122 ฟรังก์ จากระดบั 0.9089 ฟรังก์  ยโูรอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐท่ีระดบั 

1.1849 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1855 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าแตะที่ระดบั 1.3289 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3271 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย

แข็งคา่แตะระดบั 0.7296 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7274 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 159.42 จุด นลท.ยงัเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ี ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตวัลงตอ่เม่ือคืนนี ้(4 ก.ย.) เน่ืองจากนกั

ลงทุนยังคงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ออกมา ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับมลูค่าหุ้นท่ีสงูเกินไป และการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่าง

อ่อนแอ แต่ดัชนีหุ้ นลดช่วงติดลบลงได้บางส่วนก่อนปิดตลาด ขณะท่ีการซือ้ขายยังคงเป็นไปอย่างผันผวน  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 

28,133.31 จดุ ลดลง 159.42 จดุ หรือ -0.56%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,426.96 จดุ ลดลง 28.10 จดุ หรือ -0.81% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,313.13 จดุ 

ลดลง 144.97 จดุ หรือ -1.27% 

• (+) แพทย์สหรัฐไม่เช่ือวัคซีนโควิด-19 พร้อมใช้ต.ค.นี ้ สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า เจอโรม อดมัส์ ศลัยแพทย์ใหญ่ของสหรัฐกล่าวว่า โอกาสท่ีวคัซีน

ปอ้งกนัโควิด-19 จะพร้อมใช้ในเร็ววนันีน้ัน้ "เป็นไปได้ แต่ไมน่่าจะเกิดขึน้ได้"  "เราต้องการแน่ใจก่อนวา่รัฐตา่งๆ พร้อมสําหรับการแจกจ่ายวคัซีน" อดมัส์ให้

สมัภาษณ์กับสํานักข่าวเอบีซีนิวส์ โดยเป็นการตอบคําถามเก่ียวกับคําร้องขอของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ที่ให้รัฐต่างๆ 

เตรียมพร้อมสําหรับการแจกจ่ายวคัซีนปอ้งกนัไวรัสโคโรนาภายในวนัที่ 1 พ.ย.   

• (+) ภาพถ่ายดาวเทียมชีเ้กาหลีเหนืออาจเตรียมทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดํานํา้  ศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (Center for 

Strategic and International Studies – CSIS) รายงานในวนัศกุร์วา่ ภาพถ่ายดาวเทียมของอู่ตอ่เรือแหง่หนึง่ในเกาหลีเหนือแสดงให้เหน็ถึงกิจกรรมที่บง่ชี ้

วา่ เกาหลีเหนือกําลงัเตรียมการท่ีจะทดสอบยิงขีปนาวธุพิสยักลางจากเรือดํานํา้  CSIS ระบวุา่ ภาพถ่ายดาวเทียมดงักล่าวซึง่เผยแพร่อยู่บนเวบ็ไซต์ของอู่

ต่อเรือแห่งหนึ่งในเมืองซินโปของเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นภาพเรือหลายลํา ซึง่หนึ่งในนัน้มีลกัษณะคล้ายกบัเรือท่ีเคยใช้ลากเรือดํานํา้ออกสู่ทะเล  CSIS 

เปิดเผยวา่ กิจกรรมดงักลา่วเป็น "การบง่ชี ้แตย่งัไมส่ามารถสรุปได้วา่เป็นการเตรียมการเพ่ือทดสอบยิงขีปนาวธุจากเรือดํานํา้ Pukguksong-3 ที่กําลงัจะมี

ขึน้ในอนาคต" 

• (+) สหรัฐจ่อขึน้บัญชีดาํ SMIC ผู้ผลติชปิรายใหญ่สุดของจีน ชีสั้มพนัธ์กองทพั  เจ้าหน้าท่ีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์วา่ คณะบริหาร

ของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กําลงัพิจารณาท่ีจะขึน้บญัชีดําบริษัทเซมิคอนดกัเตอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั (SMIC) ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตชิปชัน้นําของจีน ขณะท่ีสหรัฐได้เพ่ิมความพยายามมากขึน้ท่ีจะสกดักัน้บริษัทของจีน สํานกัขา่วรอยเตอร์รายงานการเปิดเผยของโฆษกเพนตากอน

ระบุว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐกําลงัประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือตดัสินว่า จะขึน้บญัชีดําบริษัท SMIC ของจีนหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้บรรดาซพั

พลายเออร์ของสหรัฐต้องขอใบอนญุาตก่อนส่งมอบสินค้าให้กบั SMIC  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เม่ือต้นสปัดาห์นี ้เพนตากอนได้เสนอต่อคณะกรรมการ End 

User Committee ท่ีจะขึน้บญัชีดํา SMIC 

• (-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม 1.4 ล้านตําแหน่ง, อัตราว่างงานลดลงแตะ 8.4% ในส.ค.  สํานกังานสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สหรัฐ รายงานวา่ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึน้ 1.4 ล้านตําแหน่งในเดือนส.ค. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ีระดบั 1.255 ล้านตําแหน่ง 

ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัขึน้หลงัจากท่ีหยุดชะงกัไปจากผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในช่วงก่อนหน้านี ้ อย่างไรก็ตาม ตวัเลขจ้างงานเดือนส.ค.ชะลอตวัลงจากท่ีเพ่ิมขึน้ 1.73 ล้านตําแหน่งในเดือนก.ค. และลดลงอย่างมากจากท่ีเพ่ิมขึน้ 

4.79 ล้านตําแหน่งในเดือนมิ.ย.  ส่วนอตัราการว่างงานเดือนส.ค. ลดลงสู่ระดบั 8.4% จากระดบั 10.2% ในเดือนก.ค. ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะ

อยู่ที่ระดบั 9.8% โดยนบัเป็นครัง้แรกตัง้แต่เดือนมี.ค.ท่ีอตัราวา่งงานของสหรัฐอยู่ต่ํากว่าระดบั 10% อย่างไรก็ดี อตัราว่างงานก็ยงัถือวา่อยู่ในระดบัสงูเม่ือ

เทียบกบัสถิติในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด โดยอตัราวา่งงานอยู่ที่ระดบั 3.5% ในเดือนก.พ. ซึง่เป็นระดบัต่ําในรอบ 50 ปี 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 04 กนัยายน 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


