
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,911 1,899 1,862 

1,951 1,976 1,992 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 3.83 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ทา่มกลางปริมาณซื �อขายที เบาบางเนื องจากตลาดเงิน ตลาดทนุรวมถึงตลาดทองคํานิวยอร์กปิดทําการวานนี �เนื องใน
วนัแรงงานสหรัฐ(Labor Day) อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําอ่อนตวัลงโดยได้รับแรงกดดนัหลกัมาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์  ทั �งนี �  ดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกุล
เงินปอนด์  หลงัองักฤษเตือนสหภาพยโุรป (EU) ว่า อาจถอนตวัออกจาก EU แบบไม่มีข้อตกลง (No-deal Brexit) หาก EU ไม่ทําข้อตกลงการค้าเสรีภายในวนัที  15 ต.ค.นี �  นอกจากนี �  
ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ ม  จากข่าวดีเรื องของวคัซีนต้าน COVID-19    โดยออสเตรเลียคาดว่าจะเริ มได้รับวคัซีนชดุแรกในเดือนม.ค.ปี 2021 หลงับรรลขุ้อตกลงกับบริษัท CSL 
เพื อผลิตวคัซีน 2 ชนิด ได้แก่  วคัซีนที ผลิตโดยบริษัท AstraZeneca ร่วมกับมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด  และวคัซีนที ผลิตของบริษัท CSL ร่วมกับมหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์  ขณะที 
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐสง่สญัญาณวานนี �ว่า สหรัฐอาจอนมุตัวิคัซีนต้านCOVID-19 ในเดือนต.ค. ก่อนการเลือกตั �งเดือนพ.ย. สถานการณ์ดงักล่าวลดทอนความต้องการ
ทองคําในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภยั  จึงส่งผลให้ราคาทองคําวานนี �แกว่งตวัในทิศทางค่อยๆอ่อนตวัลง  และลงไปทดสอบระดบัตํ าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,924.08 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี ยนแปลง  สําหรับวนันี �ตดิตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเลก็จาก NFIB และการสํารวจความเชื อมั นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1941.37 1924.08 1930.90 1927.94 -3.83 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1944.58 27.26 44.95 

MA 50 Days 1908.62 24.03 44.01 

MA 200 Days 1697.04 18.53 45.35 

RSI 9 Days 43.14 49.09 25.09 

RSI 14 Days 47.67 53.59 34.51 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,250.04 0.00 

ishare 17,567.24 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9580 0.5665 0.9758 

10 วนั 0.9313 0.5260 0.8712 

20 วนั 0.7925 0.2668 0.7419 

50 วนั 0.9273 0.6632 0.9166 

100 วนั 0.9601 0.6393 0.9119 

200 วนั 0.7696 -0.3343 0.7417 

 

 

08 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 ซื �อในบริเวณ 1,915-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แล้วแบ่ง
ขายทํากําไรหากราคาดีดตัวขึ �นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 
1,950-1,951  ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่อาจชะลอการขาย
ออกไปที1แนวต้านถัดไปหากผ่านบริเวณดังกล่าวได้ 

 

ราคาทองคํายงัไม่สามารถยืนเหนือ 1,950-1,951 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ระดบัสงูสดุของวนัพธุและ
วนัพฤหสับดี) ส่งผลให้แรงซื �อยงัคงถกูจํากัด สําหรับวนันี �ประเมินแนวต้านระยะสั �นในโซนดงักล่าว 
หากผ่านไปได้แนวต้านสําคญัจะอยูใ่นบริเวณ 1,976 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที แนวรับนั �นยงัประเมิน
ในโซน 1,915-1,911 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) WHO เตือนทั1วโลกเตรียมพร้อมรับมือโควิดระบาดรอบใหม่ แนะเพิ1มลงทุนด้านสาธารณสุข  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส 

ผู้อํานวยการใหญ่ของการอนามยัโลก (WHO) เตือนให้ประเทศทั วโลกเตรียมความพร้อมสําหรับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 พร้อมกบั

เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ลงทนุด้านสาธารณสขุเพิ มขึ �น  "สิ งที เกิดขึ �นในขณะนี �ยงัไม่ใช่การแพร่ระบาดครั �งสดุท้าย  ประวติัศาสตร์สอนเราว่า การแพร่

ระบาดเป็นเรื องธรรมดาของชีวิต แต่เมื อการแพร่ระบาดครั �งใหม่เกิดขึ �น ทั วโลกจะเตรียมตัวให้พร้อม และต้องเป็นความพร้อมที ดีกว่าในขณะนี �" 

นายแพทย์กีบรีเยซสุ กล่าวกบัผู้สื อข่าวที กรุงเจนีวาเมื อวานนี �  ทั �งนี � WHO คาดการณ์ว่า การใช้วคัซนีโควิด-19 ในวงกว้างอาจต้องรอไปจนถึงกลางปี 

2564 พร้อมเน้นยํ �าความสําคญัของการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซนีอย่างเข้มงวด 

• (+) "ทรัมป์" ยืนยันเตรียมลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า เขามุ่งหมายจะจํากัด

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐกบัจีน โดยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างเขากบันายโจ ไบเดนด้วยการขู่ลงโทษบริษัทอเมริกนัใดๆที 

สร้างงานในต่างประเทศและเตรียมห้ามบริษัทเหล่านั �นซึ งทําธุรกิจในจีนทําสญัญากบัรัฐบาลกลางสหรัฐ  เมื อวานนี �เขากล่าวว่า "เราจะผลิตอปุทาน

การผลิตที สําคญัของเราในสหรัฐ เราจะให้การลดหย่อนภาษีสําหรับสินค้าที  'ผลิตในอเมริกา' และจะนํางานของเรากลบัมาสู่สหรัฐ และเราจะจดัเก็บ

ภาษีต่อบริษัทที ทอดทิ �งอเมริกาไปสร้างงานในจีนและประเทศอื นๆ"  เขาระบวุ่า "หากพวกเขาไม่ดําเนินการเช่นนั �นที นี  ก็ปล่อยให้พวกเขาจ่ายภาษี

ก้อนโตเพื อทําธุรกิจที อื นและส่งเข้าประเทศของเรา เราจะสกดักั �นสญัญาของรัฐบาลกลางจากบริษัทที จดัจ้างในจีนและเราจะให้จีนรับผิดชอบฐาน

ปล่อยให้โควิด-19 แพร่กระจายไปทั วโลก" 

• (-) หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังวัคซนีโควิด-เศรษฐกิจฟื�นตัว  ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึ �นเมื อคืนนี � (7 ก.ย.) โดยฟื�นตวัขึ �นหลงัจากติดลบ 3 

วนัติดต่อกัน เนื องจากนักลงทุนมีความหวงัเกี ยวกบัการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจและความคืบหน้าในการพัฒนาวคัซีนต้านโรคโควิด-19  ดชันี Stoxx 

Europe 600 บวก 1.67% ปิดที  367.97 จดุ  ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที  13,100.28 จดุ เพิ มขึ �น 257.62 จดุ หรือ +2.01%, ดชันี CAC-40 

ตลาดหุ้นฝรั งเศสปิดที  5,053.72 จดุ เพิ มขึ �น 88.65 จดุ หรือ +1.79% และดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที  5,937.40 จดุ เพิ มขึ �น 138.32 

จดุ หรือ +2.39% 

• (-) ฟุตซี1ปิดบวก 138.32 จุด รับข่าววัคซีนโควิด-ปอนด์อ่อน  ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตวัขึ �นเมื อคืนนี � (7 ก.ย.) โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่ม

เวชภณัฑ์ที เพิ มขึ �นขานรับข่าวเกี ยวกบัการพฒันาวคัซนีต้านโรคโควิด-19 และเงินปอนด์ที อ่อนค่าลงช่วยหนนุหุ้นกลุ่มส่งออก  ดชันี FTSE 100 ตลาด

หุ้นลอนดอนปิดที  5,937.40 จดุ เพิ มขึ �น 138.32 จดุ หรือ +2.39% 

• (-) "ทรัมป์"ส่งสัญญาณเซอร์ไพรส์อาจไฟเขียววัคซนีโควิด-19 ในต.ค.  เมื อวานนี �ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐส่งสญัญาณว่า สหรัฐ

อาจอนมุติัวคัซนีโควิด-19 ในเดือนต.ค. ก่อนการเลือกตั �งเดือนพ.ย. ขณะที นายโจ ไบเดนเรียกร้องความโปร่งใสจากรัฐบาลขณะที รัฐบาลศกึษาวคัซนี

ดงักล่าว  ปธน.ทรัมป์ระบวุ่า "การดําเนินการนี �อาจจะต้องใช้เวลา 2 หรือ 3 ปี แต่แทนที จะเป็นเช่นนั �น การดําเนินการอาจเสร็จในระยะเวลาสั �นอย่าง

ยิ ง" โดยปธน.ทรัมป์กล่าวในการแถลงข่าวที เขาวิจารณ์นายไบเดนที ไม่แน่ใจว่า องค์การอาหารและยาดําเนินการโดยปราศจากแรงกดดนัทาง

การเมืองหรือไม่   "อาจแม้แต่มีวคัซนีดงักล่าวระหว่างเดือนต.ค." และปธน.ทรัมป์ระบวุ่า ความสงสยัของนายโจ ไบเดนเป็น "การโกหกทางการเมือง" 

• (+/-) ตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ปิดตลาดปิดทาํการ  ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการในวนัจนัทร์ ที  7 ก.ย. เนื องในวนัแรงงาน 

• (+/-) ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ก: ตลาดปิดทาํการ  ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์กปิดทําการในวนัจนัทร์ ที  7 ก.ย. เนื องในวนัแรงงาน 

• (+/-) ตลาดเงนินิวยอร์ก: ตลาดปิดทาํการ  ตลาดเงินนิวยอร์กปิดทําการในวนัจนัทร์ ที  7 ก.ย. เนื องในวนัแรงงาน 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

วนัองัคารที  8 ก.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนส.ค.   385B 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 �ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : Christine Lagarde   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (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 �ามนัรายสปัดาห์   - -9.4M 

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

 ทั �งวนั ยโุรป Eurogroup Meetings   - - 

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

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

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

*ที มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที  04 กนัยายน 2020 ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


