
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,927 1,906 1,887 

1,966 1,980 1,992 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 2.93  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,966.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการแข็ง
ค่าของสกลุเงินยโูร  ขานรับผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป(ECB) ที:มีมติ “คง” อตัราดอกเบี �ยและวงเงินเข้าซื �อสินทรัพย์ตามคาด  ขณะที:นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ระบวุ่า เศรษฐกิจยู
โรโซนดีดตวัขึ �น “อย่างแข็งแกร่ง” และคาดว่าเศรษฐกิจยโูรโซนมีแนวโน้มหดตัวลง -8.0% ในปีนี � ซึ:งเป็นตัวเลขคาดการณ์ที: “ดีกว่า” ที:เคยระบุในเดือนมิ.ย.ว่าเศรษฐกิจจะหดตัว -8.7%ในปีนี � 
นอกจากนี � นางลาการ์ดยงัคงคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปีนี �ที: 0.3% และปรับเพิ:มคาดการณ์เงินเฟ้อในปีหน้าสู่ระดบั 1.0% จากระดบั 0.8% ที:สําคญั  คือ  ECB ยํ �าชดัว่าไมไ่ด้ตั �งเป้าหมายด้านอตัรา
แลกเปลี:ยน  พร้อมจะจบัตาดกูารแข็งค่าของยโูรอยา่งใกล้ชิด แต่ไมจํ่าเป็นต้องแสดงปฏิกิริยามากเกินไปต่อการแข็งค่าของสกุลเงินยโูร  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  
เนื:องจากสกลุเงินดอลลาร์กลบัมาแข็งค่าโดยได้รับแรงหนุนจากการดิ:งลงแตะระดับตํ:าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ของค่าเงินปอนด์  หลังจากมีข่าวว่าสหภาพยโุรป (EU) เตรียมยื:นฟ้องศาลหากการ
เจรจาฉกุเฉินไมป่ระสบความสําเร็จ  จากกรณีที:องักฤษมีแผนละเมดิข้อตกลง Brexit ด้วยการผลกัดนั Internal Market Bill แม้ว่าร่างกฎหมายดงักล่าวมีเนื �อหาที:ขัดต่อข้อตกลง Brexit ที:อังกฤษ
ได้ทําไว้กบั EU ก่อนหน้านี �  ปัจจยัดงักล่าวหนนุดอลลาร์ให้แข็งค่า  จนกระตุ้นแรงขายในตลาดทองคําส่งผลให้ราคาทองคําลดช่วงบวกลงมาปิดตลาดบริเวณ 1,944.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้าน
กองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี:ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1966.53 1941.00 1946.34 1944.39 -2.93 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1944.16 27.12 43.04 

MA 50 Days 1919.06 24.56 43.86 

MA 200 Days 1704.20 18.67 44.99 

RSI 9 Days 50.67 48.00 21.02 

RSI 14 Days 51.63 52.70 28.71 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.96 0.00 

ishare 17,373.25 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6249 -0.9131 0.4376 

10 วนั 0.9126 0.2694 0.8985 

20 วนั 0.7932 0.1480 0.6863 

50 วนั 0.9111 0.4262 0.8984 

100 วนั 0.9612 0.6477 0.9167 

200 วนั 0.7842 -0.3252 0.7586 

 

 

11 กนัยายน 2563 

คําแนะนํา                 ราคายังแกว่งตัวในกรอบ หากราคาสามารถ

ยืนเหนือ 1,927-1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ให้เปิดสถานะ

ซื )อ และทยอยปิดสถานะทํากําไรบางส่วนหากไม่ผ่าน

บริเวณแนวต้าน 1,956-1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคําเคลื:อนไหวในกรอบ แม้วา่จะมีแรงขายทํากําไรสลบัเข้าแตก่ารอ่อนตวัลงไม่มาก แสดงถึงแรงเข้า
ซื �อพยงุราคาไว้ ทั �งนี � ทําให้ประเมินแนวรับระยะสั �นนั �นอยู่ในบริเวณ 1,936-1,927 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่
หลดุยงัคงมีโอกาสที:ราคาจะทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,966 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี �) 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 405.89 จุด นลท.ขายหุ้นเทคโนฯ,วติกแผนเยียวยาโควดิไม่คืบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื:อคืนนี � (10 ก.ย.) 
โดยได้รับแรงกดดนัจากคําสั:งขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั �งความกงัวลเกี:ยวกบัความล่าช้าในการออกมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ใน
สหรัฐ นอกจากนี � ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากตัวเลขผู้ ยื:นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที:สูงกว่าการคาดการณ์ในสัปดาห์ที:ผ่านมา  ดัชนีเฉลี:ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที: 27,534.58 จุด ลดลง 405.89 จุด หรือ -1.45% ขณะที:ดชันี S&P500 ปิดที: 3,339.19 จุด ลดลง 59.77 จุด หรือ -1.76% ส่วน
ดชันี Nasdaq ปิดที: 10,919.59 จดุ ลดลง 221.97 จดุ หรือ -1.99% 

• (+) "ลาการ์ด"คาดเศรษฐกิจยูโรโซนหดตัวน้อยกว่าคาดปีนี )  นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ข้อมลูเศรษฐกิจบ่งชี �
วา่เศรษฐกิจยโูรโซนได้ดีดตวัขึ �นอย่างแข็งแกร่ง และคาดวา่เศรษฐกิจจะหดตวัน้อยกวา่คาดในปีนี �  นางลาการ์ดกล่าวว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มหดตวั
ลง 8.0% ในปีนี � โดยเป็นตวัเลขคาดการณ์ที:ดีกว่าที:ระบุในเดือนมิ.ย.ว่าเศรษฐกิจจะหดตวั 8.7% ในปีนี �  นอกจากนี � นางลาการ์ดคาดว่าอตัราเงินเฟ้อในยู
โรโซนขยายตวั 0.3% ในปีนี � และ 1.0% ในปีหน้า  ตอ่ข้อถามเกี:ยวกบัการพุ่งขึ �นของยูโรแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปี นางลาการ์ดกล่าวว่า ECB จะจบัตาดู
การแข็งคา่ของยโูรอย่างใกล้ชิด 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื?นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที?แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื:นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
จํานวน 884,000 รายในสปัดาห์ที:แล้ว สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที:ระดบั 850,000 ราย 

• (-) ECB มีมติคงดอกเบี )ย,วงเงินซื )อพันธบัตรในการประชุมวันนี )  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายและวงเงินในการซื �อ
พนัธบตัรในการประชุมวนันี � ขณะที: ECB ยังคงจบัตาเศรษฐกิจในภูมิภาคที:ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � ECB จดัการ
ประชมุนโยบายการเงินในวนันี � โดยที:ประชมุมีมตคิงอตัราดอกเบี �ยนโยบาย หรืออตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซ์ที:ระดบั 0% ซึ:งเป็นระดบัตํ:าสุดเป็นประวตัิการณ์ 
และคงอตัราดอกเบี �ยเงินฝากที:ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กบั ECB ที:ระดบั -0.50% ขณะที:คงอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ ที:ระดบั 0.25%  ECB ระบุว่าจะยงัคงตรึง
อัตราดอกเบี �ยที:ระดับปัจจุบัน หรือตํ:ากว่าระดับดังกล่าว จนกว่าอัตราเงินเฟ้อปรับตวัขึ �นสู่เป้าหมายของ ECB ซึ:งระบุให้ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกิน 2%"  
นอกจากนี � ECB มีมตคิงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที:ระดบั 1.35 ล้านล้านยูโร โดย
จะซื �อพนัธบตัรตามโครงการดงักล่าวจนถงึเดือนมิ.ย.2564 หรือจนกระทั:ง ECB พิจารณาว่าวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ผ่านพ้น
ไปแล้ว 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI ดีดตัวมากกว่าคาดในเดือนส.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตวั 0.3% ในเดือนส.ค. เมื:อ
เทียบรายเดือน หลงัจากพุ่งขึ �น 0.6% ในเดือนก.ค.  ดชันี PPI ได้รับแรงหนนุจากการดีดตวัขึ �นของราคาในภาคบริการ  อย่างไรก็ดี เมื:อเทียบรายปี ดชันี 
PPI ปรับตวัลง 0.2% ในเดือนส.ค. หลงัจากร่วงลง 0.4% ในเดือนก.ค.  ทางด้านนกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี PPI จะปรับตวัขึ �น 0.2% ใน
เดือนส.ค. เมื:อเทียบรายเดือน และลดลง 0.3% เมื:อเทียบรายปี 

• (-) อียูเตรียมฟ้องศาล หลังคว้านํ )าเหลวเจรจาอังกฤษละเมิดข้อตกลง Brexit  การเจรจาฉุกเฉินระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และองักฤษได้สิ �นสุดลง
แล้ว โดยทั �งสองฝ่ายยงัคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจา  การเจรจาดงักล่าวมีขึ �น เนื:องจาก EU มีความไม่พอใจต่อการที:นายบอริส จอห์นสัน 
นายกรัฐมนตรีองักฤษ กําลงัผลกัดนัร่างกฎหมาย Internal Market Bill ให้ผ่านการอนมุตัิจากรัฐสภาองักฤษ แม้ว่าร่างกฎหมายดงักล่าวมีเนื �อหาที:ขดัต่อ
ข้อตกลงการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ที:องักฤษได้ทําไว้กบั EU ก่อนหน้านี � 

• (-) ปอนด์อ่อนเทียบดอลล์ กังวลอียู-อังกฤษขัดแย้งข้อตกลง Brexit  เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื:อเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที:ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื:อคืนนี � (10 ก.ย.) เนื:องจากนักลงทนุวิตกกงัวลต่อความขดัแย้งระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และองักฤษเกี:ยวกบัข้อตกลงการ
แยกตวัของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) ขณะที:ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัผันผวน หลังจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื:นขอสวสัดิการว่างงานที:สูงกว่าการ
คาดการณ์  เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที:ระดบั 1.2798 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2989 ดอลลาร์ ขณะที:ยูโรแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.1824 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.1808 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7266 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7270 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื:อเทียบกบั
เงินเยน ที:ระดบั 106.11 เยน จากระดบั 106.21 เยน และอ่อนค่าเมื:อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที:ระดบั 0.9100 ฟรังก์ จากระดบั 0.9125 ฟรังก์ แต่เมื:อเทียบกบั
ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึ �นแตะที:ระดบั 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3163 ดอลลาร์แคนาดา 
 

 

 

                         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.   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.  0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.  0.3%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  884K** 881K 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  2.0M** -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:มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที: 04 กนัยายน 2020 ซึ:งอาจมีการเปลี:ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


