
  

                           ถ้าราคายังสามารถทรงตัวอยู่บนโซน 1,915-1,911 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทาํให้ยังมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,950-1,951 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากว่าราคาขยับตํ(ากว่าแนวรับแรกมีแนวโน้มที(

ราคาอาจอ่อนตัวลงมาถงึบริเวณ 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

08 กันยายน 2563 

สรุป ความตงึเครียดจีน-สหรัฐยงัถ่วงความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เขามุ่งหมายจะลดความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหวา่งสหรัฐกบัจีน โดยขู่ลงโทษบริษัทอเมริกนัใดๆที�สร้างงานในต่างประเทศ และเตรียมห้ามบริษัทที�ทําธุรกิจในจีนทําสญัญากบัรัฐบาลกลางสหรัฐ 
โดยปธน.ทรัมป์เตรียมจะจดัเก็บภาษีต่อบริษัทที�ทอดทิ 4งอเมริกาไปสร้างงานในจีนและประเทศอื�นๆ นอกจากนี 4 หนงัสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทมส์ รายงานว่า รัฐบาล
สหรัฐกําลงัพิจารณาที�จะออกคําสั�งแบนผลิตภณัฑ์ฝ้ายจากมณฑลซินเจียงของจีน โดยอ้างเหตผุลเกี�ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อย
ชาวมสุลิมอื�นๆ อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุให้ความสนใจเรื�องพฒันาการวคัซีนโควิด-19 เพื�อใช้คาดการณ์แนวโน้มราคาทองคําในระยะถดัไป เพราะหากวคัซีนโค
วิด-19 มีความปลอดภัยจะเพิ�มความหวงัว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะฟื4นตวัจากวิกฤตโควิด-19 จนสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยั สําหรับผู้ ที�รับความเสี�ยงได้สามารถหาจงัหวะเก็งกําไรระยะสั 4นจากการแกว่งตวั โดยรอจงัหวะเข้าซื 4อบริเวณแนวรับ 1,915-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
และขายทํากําไรหากดีดตวัขึ 4นไม่ผ่านโซน 1,950-1,951 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับบริเวณ 1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําให้ชะลอการเข้าซื 4อ
ออกไป 

 
ตารางที( 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

8/09/2563 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,927.94 1,923.94 -3.99  -0.21% 

Spot Silver ($) 26.86 26.83 -0.03  -0.11% 

เงนิบาท (฿/$) 31.33 31.41 0.09  0.28% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,650 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.01 41.79 -0.22  -0.52% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 39.42 38.87 -0.55  -1.40% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1814 1.1809 -0.0005  -0.04% 

ที(มา : Bisnews 

ที(มา : Bisnews 
 

 1,911  1,899  1,862 

  1,951  1,976  1,992 

 

  



 

 

• (+) จีนเลื(อนการต่ออายุหนังสือรับรองผู้สื(อข่าวของสื(อสหรัฐ  จีนเลื�อนการต่ออายุหนงัสือรับรองแก่ผู้ สื�อข่าวของสื�อสหรัฐ ซึ�งรวมถึง บลูมเบิร์ก, ซีเอ็น

เอ็น และวอลล์สตรีท เจอร์นลั ท่ามกลางการต่อสู้กบัสหรัฐเกี�ยวกบัวีซ่าผู้ สื�อข่าว  แหล่งข่าวระบุว่า การดําเนินการดงักล่าวมีขึ 4น ขณะที�ผู้ สื�อข่าวของจีนใน

สหรัฐรอตอ่อายวีุซา่การทํางานของพวกเขา ผู้ สื�อข่าวจีนได้รับอนญุาตให้พํานกัในสหรัฐในช่วงระยะผ่อนผนั 90 วนัซึ�งจะหมดอายุในต้นเดือนพ.ย.  นายเจเรมี 

เพจ จากวอลล์สตรีท เจอร์นลั ซึ�งเป็นชาวองักฤษ รวมทั 4งนายเดวดิ คลัเวอร์ ผู้ สื�อข่าวชาวอเมริกนัของซีเอ็นเอ็น และผู้ สื�อข่าวที�ไม่ใช่ชาวอเมริกนั 2 คนของบลู

มเบร์ิก ได้รับจดหมายที�อนญุาตให้พวกเขาทํางานในจีนประมาณ 2 เดือนในขณะที�หนงัสือรับรองของพวกเขาหมดอาย ุ

• (+) จีนจวกกลับสหรัฐใช้อํานาจครอบงําหลังสหรัฐขู่ควํ(าบาตรผู้ผลิตชิพ"SMIC"ของจีน  จีนวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐเกี�ยวกบัแนวโน้มการออกมาตรการ

จํากดัการส่งออกตอ่บริษัท SMIC ซึ�งเป็นผู้ผลิตชิพรายใหญ่ที�สุดของจีน  กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่า กําลงัพิจารณาเพิ�มบริษัท SMIC ในรายการ "Entity 

List" ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ซึ�งจะสร้างความยากลําบากมากขึ 4นสําหรับบริษัทดงักล่าวในการซื 4อชิ 4นส่วนที�ผลิตในสหรัฐ ซึ�งเป็นไปได้ว่าจะกระทบการ

ผลิต  เมื�อวานนี 4นายจ้าว หลี�เจี 4ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวหาว่า สหรัฐ "ใช้อํานาจครอบงําอย่างชดัแจ้ง" และเสริมว่า จีน "คดัค้านอย่าง

หนกั" ตอ่การดําเนินการดงักล่าว 

• (-) "มอร์แกน สแตนลีย์"คาดเศรษฐกิจโลกจะมีการฟืNนตัวรูปตัว"V"เร็วขึ Nน  นกัเศรษฐศาสตร์ของมอร์แกน สแตนลีย์ระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะ

ฟื4นตวักลบัสู่ระดบัก่อนการระบาดของโควดิ-19 ภายในต้นไตรมาสถดัไป ซึ�งเร็วกวา่ที�คาดการณ์ก่อนหน้านี 4ประมาณ 3 เดือน  พวกเขาระบุว่า "หลกัฐานบ่งชี 4

ว่า สมดลุของไวรัส/เศรษฐกิจเปลี�ยนแปลงอย่างชดัเจนจากช่วงแรกๆของการระบาด" โดยระบุว่า การฟื4นตวัยังคงได้รับแรงผลักดนัอย่างต่อเนื�องขณะที�

ประเทศตา่งๆจดัการกบัโควดิ-19 ได้ดีขึ 4น   เศรษฐกิจสหรัฐอาจแตะระดบัก่อนโควิด-19 ระบาดภายในไตรมาส 2 ของปีหน้า ขณะที�ตลาดที�พฒันาแล้วต่างๆ

อาจแตะระดบันั 4นภายในไตรมาส 3 ของปีหน้า  พวกเขากล่าววา่ เมื�อประกอบกบัการสนบัสนนุทางการคลงัและการเงินในระดบัที�ไม่เคยมีมาก่อนและภาวะ

ตดิขดัที�เป็นไปได้ตอ่การค้า แนวโน้มการฟื4นตวัอาจจะดําเนินไปพร้อมกบัเงินเฟ้อที�แข็งแกร่งขึ 4น 

• (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งกว่า 300 จุด บ่งชี Nตลาดวอลล์สตรีทฟืNนตัวคืนนี N  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทะยานขึ 4นกว่า 300 จุด ซึ�งบ่งชี 4ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีท

จะดีดตวัขึ 4นอย่างแข็งแกร่งในวนันี 4 หลงัจากตลาดร่วงลงติดต่อกนั 2 วนัทําการก่อนหน้านี 4 อนัเนื�องมาจากคําสั�งขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ณ เวลา 13.19 น.

ตามเวลาไทยในวนันี 4 ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ 4น 320 จุด หรือ +1.14% แตะที� 28,394 จุด  เมื�อวนัศกุร์ที�ผ่านมา ดชันีดาวโจนส์ร่วงลง 159.42 จุด หรือ -

0.56% ปิดที� 28,133.31 จดุ เนื�องจากนกัลงทนุยงัคงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ออกมา ทา่มกลางความวติกเกี�ยวกบัมลูคา่หุ้นที�สงูเกินไป   

• (-) ดอลลาร์ทรงตัวขณะรอประชุมอีซีบี  ในวนันี 4ดอลลาร์ทรงตวั ขณะที�นกัลงทนุพิจารณาว่า การเปลี�ยนแปลงเชิงผ่อนคลายจากธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) ในช่วงตอ่ไปของสปัดาห์นี 4 จะกระทบยโูรหรือไม่ ขณะที�ปอนด์อ่อนแอจากความไม่แน่นอนของเบร็กซิท  ในช่วง 1 วนัหลงัการซื 4อขายที�เบาบางในช่วง

วนัหยดุ ดอลลาร์ปรับขึ 4นเล็กน้อย เมื�อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงิน มาที� 93.128 และปรับขึ 4นเล็กน้อย เมื�อเทียบกบัยูโร ที� 1.1809 ดอลลาร์  ความเคลื�อนไหวใน

ตลาดเอเชียมีเพียงเล็กน้อย แต่ทําให้ดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดนัเล็กน้อย ขณะที�ดูเหมือนว่าความต้องการสินทรัพย์เสี�ยงกลับสู่ตลาดหุ้น  ดอลลาร์

ออสเตรเลียอยู่ที� 0.7276 ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์แทบไม่เปลี�ยนแปลงที� 0.6685 ดอลลาร์ หลงัจากที�แตะระดบัตํ�าสุดช่วงข้ามคืนหลงัแถลงการณ์ใน

วนัอาทิตย์จากธนาคารกลางที�เพิ�มแนวโน้มอตัราดอกเบี 4ยติดลบอีกครั 4ง  จุดสนใจสําคญัของสปัดาห์นี 4อยู่ที�การตดัสินใจนโยบายของ ECB ในวนัพฤหสับดี  

นกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่ไม่คาดวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงในจดุยืนนโยบายของ ECB แตร่อดคูาดการณ์เงินเฟ้อและรอดวูา่ ECB วติกเกี�ยวกบัความแข็งแกร่งของ

ยูโรหรือไม่  "ECB อาจจะแสดงความวิตกมากขึ 4นเกี�ยวกบัการแข็งค่าเพิ�มเติมของยูโรและปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อ" นกัวิเคราะห์กล่าว  "ในทศันะของเรา 

ดอลลาร์สามารถปรับขึ 4นตอ่ไปในช่วงที�เหลือของสปัดาห์จากความเป็นไปได้ที� ECB จะเปลี�ยนไปสู่เชิงผ่อนคลายมากขึ 4น" 

 

  ที(มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัNงก่อน 

วนัจนัทร์ที� 7 ก.ย. ทั 4งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

วนัองัคารที� 8 ก.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนส.ค.   417B** 442B 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.   99.0 98.8 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   47.3 46.8 

วนัพธุที� 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 ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.05M 5.89M 

วนัพฤหสับดีที� 10 ก.ย. 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบี 4ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : Christine Lagarde   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื 4นฐาน (Core PPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.5% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   838K 881K 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 4ามนัรายสปัดาห์   - -9.4M 

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

 ทั 4งวนั ยโุรป Eurogroup Meetings   - - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื 4นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   - 0.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

 *ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 04 กนัยายน ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


