
  

                           ราคาทองคําพยายามทรงตัว ซึ�งหากไม่ถูกแรงขาย
ออกมาก่อน อาจมีโอกาสขึ �นชนบริเวณ 1,956 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ขณะเดียวกันถ้าราคาอ่อนตัวลงสามารถยืนเหนือแนวรับแรกบริเวณ 
1,932-1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ประเมินว่าการอ่อนตัวลงเป็นเพียง
การสะสมกําลัง 

 

10 กันยายน 2563 

สรุป การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แม้คาดว่า ECB จะไม่เปลี!ยนแปลงนโยบาย แต่นกัลงทนุจบัตากามมุมองทางเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที!กําหนด
นโยบายเกี!ยวกบัการแข็งคา่ของยโูรและผลกระทบที!มีตอ่เงินเฟ้อ ซึ!งแถลงการณ์ของนางคริสตนิ ลาการ์ด จะสะท้อนให้เห็นช่วงที!ยํ!าแย่ของวิกฤติเศรษฐกิจในยูโร
โซนที!เกิดจากการระบาดของโควดิ-19 รวมทั ;งแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคตที!ชดัเจนมากขึ ;น ประเดน็ดงักล่าว จะส่งผลต่อการเคลื!อนไหวของ
สกลุเงินยโูร และ ราคาทองคํา แนะนําจบัตาแนวต้านโซนบริเวณ 1,956 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และถ้าฝ่าไปได้ ประเมินแนวต้านถดัไปที! 1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
ถ้ายงัไม่ผ่านแนวต้านแรกได้แนะนําแบง่ทองคําออกขายเพื!อลดความเสี!ยงเพื!อรอราคาปรับลงสู่แนวรับโซน 1,919-1,902  ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้อาจทําให้
มีแรงซื ;อเข้ามารับไว้ และช่วยให้ราคาขยบัขึ ;นมาอีกครั ;ง 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

10/09/2563 16:01 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,946.30 1,946.34 0.04  0.00% 

Spot Silver ($) 26.97 26.96 -0.01  -0.04% 

เงนิบาท (฿/$) 31.24 31.31 0.08  0.24% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,850 200  0.70% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.78 40.44 0.66  1.66% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 36.82 37.62 0.80  2.17% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1803 1.1833 0.0030  0.25% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,919  1,902  1,881 

  1,956  1,973  1,992 

 

  



 

 

• (+) รมว.ต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องอาเซียนตัดสัมพันธ์กับบริษัทของรบ.จีน  นายไมเคิล ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทบทวนความสัมพันธ์กบับริษัทของรัฐบาลจีน ซึ!งเป็นการเพิ!มแรงกดดนัต่อจีนในประเด็นข้อพิพาทด้านดินแดนในทะเลจีนใต้  
"อย่าเพียงแตพ่ดู แตต้่องดําเนินการด้วย" นายปอมเปโอกล่าวในการประชุมเสมือนจริงกบัรมว.ต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ในวนันี ; "ควรที!จะมีการทบทวนการติดต่อธุรกิจกบับริษัทของรัฐบาลจีนที!ข่มเหงประเทศชายฝั!งในอาเซียนในทะเลจีนใต้ อย่าปล่อยให้พรรค
คอมมิวนิสต์จีนเหยียบยํ!าเราและประชาชนของเรา"  ความตงึเครียดในทะเลจีนใต้เพิ!มขึ ;นในช่วงไม่กี!เดือนที!ผ่านมา ขณะที!สหรัฐและจีนขดัแย้งในทกุเรื!อง
ตั ;งแตป่ระชาธิปไตยในฮ่องกงไปจนถงึความปลอดภยัของข้อมลูในประเดน็ TikTok และ WeChat ซึ!งเป็นแอพพลิเคชั!นของจีน โดยในเดือนก.ค. สหรัฐปฏิเสธ
การอ้างสิทธิVทางทะเลของจีนในภมูิภาคดงักล่าวอย่างชดัเจนเป็นครั ;งแรก และส่งเรือบรรทกุเครื!องบนิไปยงัน่านนํ ;าดงักล่าวเพื!อทําการซ้อมรบ 

• (+) ยูโรปรับขึ �นขณะเทรดเดอร์รอดูทศิทางจากประชุมอีซีบี  ยูโรปรับตวัขึ ;นในวนันี ; ขณะที!เทรดเดอร์รอการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื!อ
ประเมินทศันะของเจ้าหน้าที!กําหนดนโยบายเกี!ยวกบัการแข็งคา่ของยูโรเมื!อไม่นานมานี ;และผลกระทบที!มีต่อเงินเฟ้อ  ปอนด์ทรงตวัเหนือระดบัตํ!าสุดรอบ 6 
สปัดาห์ แตอ่าจเผชิญการร่วงลงมากขึ ;นจากความวติกที!เพิ!มขึ ;นว่า องักฤษและสหภาพยุโรป (EU) จะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้า  ขณะที!ตลาดคาดว่า 
ECB จะไม่เปลี!ยนแปลงนโยบาย นกัลงทนุจะจบัตามองอย่างใกล้ชิดต่อคํากล่าวของนายคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ว่า การปรับตวัขึ ;นของยูโรสู่ระดบั
สงูสดุรอบ 2 ปีในเดือนนี ;กระทบแนวโน้มเงินเฟ้อและการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างไร  "การประชุมของ ECB เป็นจุดสนใจสําคญัที!สุดของสปัดาห์นี ;และมี
ความเสี!ยงมาก" นกัวิเคราะห์กล่าว  "เมื!อไม่นานมานี ; ECB ไม่ได้ให้ความสําคญักบัเงินเฟ้อ แต่ผมต้องการดวู่า นางลาการ์ดจะมีทศันะอย่างไรในเรื!องนี ;ใน
การแถลงข่าวของเธอ นั!นจะตดัสินว่า ยูโรจะปรับตวัในทิศทางใด" นกัวิเคราะห์กล่าว  ยูโรได้แรงซื ;อที! 1.1821 ดอลลาร์  โดยรักษาแรงบวก 0.3% จากครั ;ง
ก่อน 

• (+) ผลสํารวจชี �บริษัทสหรัฐส่วนใหญ่ในจีนยังวางแผนอยู่ต่อ แม้มีปัญหาการค้าสหรัฐ-จีน  หอการค้าอเมริกันในเซี!ยงไฮ้ (AmCham Shanghai) 
เปิดเผยวา่ แม้ที!ผ่านมามีกระแสข่าวว่าบริษัทสหรัฐจะย้ายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนเพื!อหลีกเลี!ยงปัญหาด้านการถูกเรียกเก็บภาษีนําเข้า
หรือห่วงโซ่อุปทานที!อ่อนแอจากโควิด-19 แต่ในความเป็นจริงมีบริษัทเพียงไม่กี!แห่งที!กําลังย้ายการผลิตจํานวนมาก  รายงาน "2020 China Business 
Survey" ของหอการค้าอเมริกนัในเซี!ยงไฮ้ระบุว่า บริษัทสหรัฐที!ตอบแบบสํารวจกว่า 200 รายที!เป็นเจ้าของหรือจ้างการผลิตในจีนนั ;น มี 70.6% ที!ไม่คิดจะ
ย้ายการผลิตออกจากจีน ขณะที! 14% กําลงัย้ายการผลิตบางส่วนไปยงัที!อื!นที!ไม่ใช่สหรัฐ และมีเพียง 3.7% ที!ย้ายการผลิตบางส่วนจากจีนไปยงัสหรัฐ 

• (+) รมว.ต่างประเทศจีนออกโรงวิจารณ์สหรัฐแทรกแซงกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้  รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที!เข้า
แทรกแซงกรณีข้อพิพาทด้านอาณาเขตและการเดินเรือในเอเชีย ในระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับรัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นายหวงั อี ; รัฐมนตรีตา่งประเทศของจีน กล่าวว่า สหรัฐกลายเป็นประเทศที!
ส่งทหารเข้าประจําการในทะเลจีนใต้มากที!สุดในขณะนี ; ซึ!งคําพูดดงักล่าวอาจทําให้ความตงึเครียดระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงมากขึ ;น  นายหวงั 
กล่าวเสริมวา่ สหรัฐกําลงักระตุ้นให้ประเทศตา่งๆในภมูิภาคเผชิญหน้ากนั แม้ว่าจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน จะพยายามแก้ไขกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
ผ่านการปรึกษาหารือก็ตาม 

• (-) ข้อมูลเบื �องต้นบ่งชี �จีนซื �อนํ �ามันดบิสหรัฐจาํนวนมากในเดือนนี �  สิ!งบง่ชี ;เบื ;องต้นเกี!ยวกบัการส่งออกนํ ;ามนัดบิของสหรัฐไปยงัจีนแสดงถึงการทะยาน
ขึ ;นของความสนใจในเดือนนี ; ซึ!งทําให้เดือนก.ย.มีแนวโน้มเป็นเดือนที!ดีที!สุดเดือนหนึ!งสําหรับการซื ;อนํ ;ามนัจากสหรัฐโดยจีน  ข้อมลูจากบริษัท Kpler ระบุว่า 
การขนส่งนํ ;ามนัดบิของสหรัฐไปยงัจีนปัจจบุนัอยู่ที! 840,000 บาร์เรลตอ่วนัสําหรับเดือนนี ; ซึ!งเป็นปริมาณสงูเป็นอนัดบั 2 ในบนัทกึ ขณะที!นํ ;ามนัราคาถูกและ
ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีนจงูใจการซื ;อ 

• (-) "Sinopharm"ยันวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไม่มีผลข้างเคียง  บริษัท China National Biotec Group ซึ!งเป็นบริษัทในเครือของ China National 
Pharmaceutical Group ซึ!งรู้จกักนัในชื!อ Sinopharm ระบุว่า วคัซีนโควิด-19 ทั ;ง 2 ชนิดที!อยู่ระหว่างการพฒันาของทางบริษัท ไม่แสดงผลข้างเคียงเชิงลบ
หรือการตดิเชื ;อภายใต้โครงการใช้ฉกุเฉิน  บริษัทดงักล่าวระบวุา่ วคัซีนโควิด-19 มีแนวโน้มป้องกนัโควิด-19 ได้นาน 1 - 3 ปี ระดบัสารภูมิต้านทานยงัคงทรง
ตวัในกลุ่มผู้ ที!รับวคัซีนเมื!อ 5 - 6 เดือนก่อน 

   

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   417B** 442B 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.   100.2** 98.8 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื!อมั!นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   45.0** 46.8 

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

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.  -2.0%** -2.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  6.62M** 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.   0.3% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื ;นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   0.2% 0.6% 

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

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

 
 

 

 

 

 


