
 

 

 

   

1,965  1,948  1,932 

 1,988  2,000  2,013 

สรุป   เชา้นี �ราคาทองคาํทะยานขึ �นทาํระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณค์รั�งใหม่ที% 1,987.95 ดอลลารต่์อออนซ ์ก่อนที%จะย่อลงมาเล็กนอ้ย แต่ยงัทรงตวัระดบัสงู รบัแรงหนนุหลงัจาก
แนวโน้มดอลลารที์%มีทิศทางอ่อนค่าลงต่อเนื%อง โดยเช้านี � Dollar Index ยังคงเคลื%อนไหวที%ระดับตํ%าสุดในรอบกว่า 2 ปี หลัง "ฟิทช์ เรทติ �ง (Fitch Ratings)" ไดป้รบัลด Outlook 
แนวโนม้เครดิตระยะยาว (LTFC) และเครดิตสกลุเงินทอ้งถิ%น (LC) ของสหรฐั จากเดิมอยู่ที%ระดบัเสถียรภาพ (Stable) ลงสู่ระดบัติดลบ (Nagative) หลงัสหรฐัเผชิญกบัยอดขาดดลุ
การคลงัที%เพิ%มขึ �นรบัผลกระทบไวรสัโควิด-19   ทั�งนี � ฟิทช ์คาดการณว่์าหนี �สาธารณะต่อ GDP ของสหรฐัจะเพิ%มขึ �นสงูถงึ 130% ภายในปี 2564 ซึ%งส่งผลใหส้หรฐัเป็นประเทศที%มีหนี �
สงูสดุในกลุ่มประเทศที%มีอนัดบัเครดิตอยู่ในระดบั AAA  อีกทั�ง ฟิทช ์คาดว่า ยอดขาดดลุของรฐับาลสหรฐัจะเพิ%มขึ �นสงูถึง 2.7 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปีนี � เพิ%มขึ �นจาก 7.47 แสนลา้น
ดอลลารใ์นปีที%แล้ว โดยสภาคองเกรส และทาํเนียบขาวกาํลังเจรจาเพื%อผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ และขยายโครงการช่วยเหลือผูว่้างงานภายในเดือนส.ค.นี �  
นอกจากนี � แนะนาํติดตามความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐั-จีนอย่างใกลชิ้ด หลงันายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรฐั ระบวุ่า ปธน.ทรมัป์ เตรียมจะประกาศ มาตรการใหม่เพื%อ
จดัการกบับรษัิทซอฟตแ์วรจี์นที%รฐับาลสหรฐัมองว่าเป็นภยัคกุคามความมั%นคงของประเทศ ในอีกไม่กี%วนัขา้งหนา้  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํมีโมเมนตมัเป็น
บวกหลงัจากราคาสรา้งระดบัสงูสดุใหม่ต่อเนื%อง หากวนันี �ราคาไม่หลดุ 1,965 ดอลลารต่์อออนซ ์อาจเกิดแรงซื �อเขา้พยงุใหป้รบัตวัขึ �นสู่โซน 1,988-2,000 ดอลลารต่์อออนซ ์สาํหรบั
วนันี �ประเมินว่า หากการอ่อนตัวลงในระดับจาํกดั ราคาจะยังคงแกว่งตวัในทิศทางค่อยๆ ขยบัขึ �นต่อ โดยประเมินแนวรบัระยะสั�นบริเวณโซนที% 1,965-1,948 ดอลลารต่์อออนซ ์
แนะนาํกลยทุธ ์เขา้ซื �อเมื%อราคาอ่อนตวัลงมาใกลบ้รเิวณ 1,965-1,948 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากหลดุ 1,948 ดอลลารต่์อออนซ ์ลงมาอาจชะลอการเขา้ซื �อเพื%อรอดสูถานการณ ์หรือ 
ตดัขาดทนุเพื%อลดความเสี%ยง โดยจดุขายทาํกาํไรอาจพิจารณาในโซน 1,988-2,000 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                    หากราคายืนเหนือ  1,965-1,948 ดอลลารต์่อ

ออนซไ์ด้แนะน ําเข ้าซ ื&อ  โดยหากปรับตัวข ึ&นให ้จับตาบร ิเวณ 

1,988-2,000 ดอลลาร ์ต่อออนซ  ์หากไม่ผ่านอาจทยอยแ บ่ง

ขายทาํกาํไร เพ ื5อรอราคาอ่อนตัวลงจงึเข ้าซ ื&อใหม่ 

 

03 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

03/08/2563  11.26 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,972.64 1,973.32 0.68  0.03% 

Spot Silver ($) 24.22 24.29 0.07  0.30% 

เงนิบาท (฿/$) 31.25 31.22 -0.03  -0.10% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,100 29,100 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.52 43.34 -0.18  -0.41% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.44 39.97 -0.47  -1.16% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1822 1.1776 -0.0045  -0.38% 

ที5มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "จอหน์  ฮอปกินส ์"  เผยยอดผู้ต ิดเช ื&อ โควิดทั5วโลกทะลุ 18 ล้านราย ตายเกือบ 700,000 ราย ศูนยว์ิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมเชิงระบบ 
(CSSE) แห่งมหาวิทยาลยัจอหน์ ฮอปกินส ์วา่ ณ เวลา 21.34 น.ของวนัอาทติยต์ามเวลาสหรฐั (ประมาณ 08.34 น.ของวนัจนัทรต์ามเวลาไทย) ยอดผู้
ตดิเชื �อไวรสัโควดิ-1k ทั%วโลกอยู่ที% 18,002,567 ราย และจาํนวนผูเ้สียชีวิตอยู่ที% 687,930 ราย ทั�งนี � สหรฐัยงัคงเป็นประเทศที%มีผูต้ดิเชื �อและเสียชีวิตจาก
โควิด-1k สูงที%สุดในโลก โดยยอดติดเชื �ออยู่ที% 4,665,932 ราย และเสียชีวิต 154,841 ราย ตามดว้ยบราซิล ซึ%งมียอดติดเชื �ออยู่ที% 2,733,677 ราย และ
เสียชีวติ k4,104 ราย 

 (+) จีนพบผู้ตดิเช ื&อโควิด-19 เพ ิ5มอ ีก 43 ราย ส่วนใหญ่ตดิเช ื&อในประเทศ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติของจีน (NHC) แถลงในวนันี�ว่า ณ วนั
อาทิตยที์% 2 ส.ค. จีนพบผูต้ิดเชื �อโควิด-1k รายใหม่ 43 ราย โดยในจาํนวนนี�เป็นผูต้ิดเชื �อภายในประเทศ 36 ราย และอีก 7 รายเป็นผูต้ิดเชื �อที%มาจาก
ตา่งประเทศ ในจาํนวนผูต้ดิเชื �อภายในประเทศนั�น พบวา่ 28 รายอยู่ในเขตปกครองตนเองซนิเจียงอยุกรู ์ขณะที% 8 รายอยู่ในมณฑลเหลียวหนิง 

 (+)  "ปอมเปโอ" เผยสหรัฐเตร ียมแบนบร ิษัทซอฟตแ์วรอ์ ื5นๆ ของจีนนอกเหนือจาก TikTok  นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั
เปิดเผยว่า สหรฐัจะออกมาตรการแบนบริษัทซอฟตแ์วรข์องจีนอีกหลายแห่งที%ถูกมองว่ามีความเสี%ยงต่อความมั%นคงของชาติในเร็วๆนี� นายปอมเปโอ
กล่าวในรายการ "Sunday Morning Futures" ทางสถานีโทรทศันฟ็์อกซนิ์วสใ์นวนัอาทิตยต์ามเวลาสหรฐัวา่ บริษัทซอฟตแ์วรจี์นที%ทาํธุรกิจอยู่ในสหรฐั 
ไม่วา่จะเป็น TikTok หรือ WeChat และบริษัทอีกหลายแหง่นั�น กาํลงัส่งขอ้มลูของสหรฐัใหก้บัทางการจีนโดยตรง นายปอมเปโอระบุวา่ "รฐับาลสหรฐั
จะจดัการกบับรษัิทซอฟตแ์วรจี์นที%มีการเชื%อมโยงกบัพรรคคอมมิวนิสตจี์น ซึ%งเป็นความเสี%ยงตอ่ความมั%นคงของสหรฐัในอีกไม่กี%วนันี �" 

 (+) ฮ่องกงเลื5อนการเลือกตั&งสภานิตบิัญญัต ิ1 ปีจากโควดิ-1P ระบาด นางแครร์ี หลํ%า ผูน้าํฮ่องกงเลื%อนการเลือกตั�งสมาชิกสภานิตบิญัญตัวินัที% 6 
ก.ย.ที%กาํหนดไวใ้นวนัที% 6 ก.ย.ออกไป 1 ปี จากการเพิ%มขึ �นของยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-1k ซึ%งส่งผลกระทบต่อฝ่ายเรียกรอ้งประชาธิปไตยที%ก่อนหนา้นี�หวงั
วา่จะควา้ชยัชนะครั�งใหญ่ สหรฐัประณามการดาํเนินการดงักล่าวอย่างรวดเรว็ โดยระบุวา่ นั%นเป็นตวัอย่างล่าสุดของจีนในการบั%นทอนประชาธิปไตย
ในฮ่องกง นางเคยเ์ลห ์แมคอีนานี โฆษกทาํเนียบขาวระบวุา่ "การดาํเนินการนี�บั%นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและเสรีภาพที%หนนุความเจรญิรุง่เรือง
ของฮ่องกง" 

 (-) PMI ภาคการผลิตจนีจาก Caixin ขยายตัวเร ็วท ี5สุดในรอบเกือบ 1 ทศวรรษในก.ค. การสาํรวจธุรกิจของภาคเอกชนแสดงในวนันี�วา่ กิจกรรม
ภาคการผลิตของจีนขยายตวัที%ระดบัเร็วที%สุดในรอบเกือบ 1 ทศวรรษในเดือนก.ค. ขณะที%อุปสงคภ์ายในประเทศปรบัตวัขึ �นอย่างต่อเนื%องหลงัวิกฤติโค
วิด-1k แมย้อดคาํสั%งการส่งออกและการจา้งงานยงัคงอ่อนแอ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin/Markit ปรบัขึ �นสู่ 52.8 ในเดือน
ก.ค. จาก 51.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ%งเป็นการปรบัขึ �นติดต่อกันเป็นเดือนที% 3 ของภาคดงักล่าว และเป็นการปรบัขึ �นมากที%สุดนับตั�งแต่เดือนม.ค.ปี 2011  
นอกจากนั�น PMI ดงักล่าวยงัสงูเหนือคาดการณข์องนกัวเิคราะหถ์งึการปรบัขึ �นที% 51.3 ระดบั 50 แยกการเตบิโตจากการหดตวัเมื%อเทียบรายเดือน 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดผันผวน นักลงทุนวติกความสัมพันธส์หร ัฐ-จีนตึงเคร ียด ตลาดหุน้เอเชียเปิดผนัผวนในวนันี� ขณะที%นกัลงทนุวติกกงัวล
เกี%ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรฐักับจีน ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี%ปุ่ นเปิดวนันี�ที% 21,947.58 จุด เพิ%มขึ �น 237.58 จุด, +1.0k% 
ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที% 3,332.18 จุด เพิ%มขึ �น 22.17 จุด, +0.67% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที% 24,566.81 จุด ลดลง 
28.54 จุด, -0.12% ดัชนี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวันนี�ที% 12,642.73 จุด ลดลง 22.07 จุด, -0.17% ดัชนี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที% 
2,251.65 จุด เพิ%มขึ �น 2.28 จุด, +0.10% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที% 2,522.53 จุด ลดลง 7.2k จุด, -0.2k% ตลาดหุน้มาเลเซียเปิด
วนันี�ที% 1,595.01 จุด ลดลง 8.74 จุด, -0.54% สถานการณค์วามตงึเครียดระหว่างสหรฐักบัจีนปะทขุึ �นอีกครั�ง หลงัจากที%นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรฐั เปิดเผยเมื%อวนัอาทิตย์ว่า ในอีกไม่กี%วันข้างหน้า ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรัมป์ จะประกาศมาตรการใหม่เพื%อจัดการกับบริษัท
ซอฟตแ์วรจี์นที%รฐับาลสหรฐัมองวา่เป็นภยัคกุคามความมั%นคงของประเทศ 

 
 

  ที5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

วนัจนัทรที์% 3 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   52.8** 51.2 

 
14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย   50.0 50.0 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย   51.1 51.1 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย   53.6 53.6 

 
20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย   51.3 51.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.   53.6 52.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย.  
 

1.0% -2.1% 

วนัองัคารที% 4 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.6% -0.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั%งซื �อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  
 

5.1% 8.0% 

 21.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื%อมั%นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   45.3 44.0 

วนัพธุที% 5 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารโดย Caixin   58.0 58.4 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี �ยนโยบาย  
 

0.50% 0.50% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   56.7 56.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   55.1 55.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   56.6 56.6 

 16.00น. ยโุรป ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   6.5% 17.8% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP   1200K 2369K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนมิ.ย.   -50.3B -54.6B 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารขั�นสดุทา้ย   49.6 49.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนก.ค.   55.0 57.1 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -10.6M 

วนัพฤหสับดีที% 6 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   1450K 1434K 

วนัศกุรที์% 7 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี%ยตอ่ชั%วโมง   -0.5%  -1.2% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   1510K 4800K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนก.ค.   10.5% 11.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที%มีการประกาศออกมา 
*ที%มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที% 31 กรกฎาคม 2563  ซึ%งอาจมีการเปลี%ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


