
  

                       ร าคาท อ งคําสร ้างระดับสูงสุดให ม่อ ย่างต่อ เนื�อ ง 
หากการอ ่อนตัวลงไม่ต ํ�ากว่า 1,965 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์ยังมีโอกาส
ป รับ ตัวข ึ +น  โด ยมี เ ป้ าห มายใน บ ริเวณ  1,988 ด อ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์
(ระดับสูงสุดเป็นประวัตกิารณ)์ หากยืนเหนือโซนแนวต้านดังกล่าวได้ 
มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 2,000 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

03 สงิหาคม 2563 

สรุป กิจกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตวัในระดบัเรว็ที�สดุในรอบเกือบ 1 ทศวรรษในเดือนก.ค. ขณะที�อปุสงคภ์ายในประเทศยงัคงปรบัตวัดีขึ (นหลงัการ
ระบาดของโควิด-19 ทั(งนี ( ผลการสาํรวจธุรกิจเอกชนของจีน สะทอ้นผ่าน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายซื (อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin/Markit ปรบัขึ (นสู่ 52.8 ใน
เดือนก.ค. จาก 51.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ�งเป็นการปรบัขึ (นติดต่อกันเป็นเดือนที� 3 ของภาคการผลิตและเป็นการปรบัขึ (นมากที�สดุนับตั(งแต่เดือนม.ค.ปี 2554 
ขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นถึงการขยายตวัที�แข็งแกร่งในกิจกรรมภาคการผลิต ซึ�งหนนุความหวงัที�ว่า เศรษฐกิจจีนดีดตวักลบัเร็วกว่าคาด จนกระตุน้การลงทนุใน
ตลาดหุน้จีนใหป้รบัขึ (น จนสรา้งแรงขายทาํกาํไรสลบัเขา้มายงัตลาดทองคาํ อย่างไรก็ตาม หากราคาอ่อนตวัลงในระดบัจาํกดั หรือ หากราคาสามารถยืน
เหนือแนวรบัไดอ้ย่างแข็งแกรง่ แนะนาํนกัลงทนุเขา้ซื (อเก็งกาํไรระยะสั(น โดยรอราคาอ่อนลงแลว้ค่อยเขา้ซื (อในบรเิวณแนวรบัที� 1,965 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่
หากราคาหลดุโซนแนวรบัดงักล่าวใหช้ะลอการเขา้ซื (อออกไปในบรเิวณแนวรบัถดัไปที�ระดบั 1,948 ดอลลารต่์อออนซ ์(จดุตดัขาดทนุ) และเมื�อราคาปรบัตวั
ขึ (น ใหท้ยอยแบง่ทองคาํออกขายหากไม่ผ่านแนวตา้น 1,988 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายไปที�แนวตา้นถดัไป 
 

 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

03/08/2563 15:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,972.64 1,973.24 0.60  0.03% 

Spot Silver ($) 24.22 24.32 0.10  0.43% 

เงนิบาท (฿/$) 31.25 31.20 -0.05  -0.15% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.52 43.04 -0.48  -1.10% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.44 39.71 -0.73  -1.81% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1822 1.1776 -0.0046  -0.39% 

ที�มา : Bisnews 

ท ี�มา : Bisnews 

 

 1,965  1,948  1,932 

  1,988  2,000  2,013 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนแอขณะนักลงทุนวิตกผลกระทบโควิด-19 ต่อศก.สหรัฐ  ดอลลารล์ดแรงบวกของในช่วงแรกในวนันี( ขณะที�ความวิตกที�เพิ�มขึ (น
เกี�ยวกบัการฟื(นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัที�ชะลอลงจากการระบาดของโควิด-19 กระทบดอลลารห์ลงัการดีดตวัขึ (นในช่วงสั(นๆเมื�อปลายสปัดาหที์�แลว้  "แต่การ
อ่อนค่าของดอลลารอ์าจจะดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง อตัราดอกเบี (ยที�แทจ้ริงของสหรฐัปรบัตวัลง แมว้่าสหรฐัมียอดขาดดลุบญัชีเดินสะพดัจาํนวนมาก ซึ�งเป็น
สถานการณ์ที�ไม่ไดเ้กิดขึ (นมาเป็นเวลานาน" นกัวิเคราะหก์ล่าว ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัร่วงสู่ระดบัต ํ�าสุดนบัตั(งแต่ความผนัผวนในตลาดในเดือนมี.ค.ที�
ไดร้บัแรงกระตุน้จากโรคระบาด โดยผลตอบแทนพันธบตัรอายุ 10 ปีร่วงสู่ใกล ้0.50% ซึ�งบั�นทอนความน่าดงึดดูใจของผลตอบแทนของดอลลาร ์พนัธบตัร
สหรฐัดูมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงเมื�อปรบัตัวเลขสาํหรบัคาดการณ์เงินเฟ้อ ในขณะที�พันธบตัรชดเชยเงินเฟ้ออายุ 10 ปีของสหรฐัร่วงสู่ระดับต ํ�าสุดเป็น
ประวตักิารณที์�ต ํ�ากวา่ -1% ดอลลารอ์ยู่ที� 105.90 เยน ลดแรงบวกของในช่วงแรกที� 106.44 เยน 

 (-) ห ุ้นจนีปร ับข ึ+นขณะกิจกรรมการผลิตขยายตัวหนุนความหวังศก.ฟื+ น หุน้จีนปรบัตวัขึ (นในวนันี( ขณะที�ขอ้มลูใหม่เนน้ยํ(าถงึการขยายตวัที�แข็งแกรง่ใน
กิจกรรมภาคการผลิต ซึ�งหนนุความหวงัที�ว่า เศรษฐกิจจีนดีดตวักลบัเร็วกว่าคาดจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตของจีน
ปิดที� 3,367.97 บวก 57.96 จดุหรือ +1.75%   ดชันีหุน้บลูชิพ CSI300 ปิดที� 4,771.31 บวก 76.26 จุดหรือ +1.62%  การสาํรวจธุรกิจเอกชนแสดงในวนันี(ว่า 
กิจกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตวัในระดบัเร็วที�สุดในรอบเกือบ 1 ทศวรรษในเดือนก.ค. ขณะที�อุปสงคภ์ายในประเทศยงัคงปรบัตวัดีขึ (นหลงัโรคระบาด 
แมว้า่คาํสั�งส่งออกและการจา้งงานยงัคงอ่อนแอ 

 (-) อ ังกฤษพิจารณาล็อกดาวน ์กรุงลอนดอนในกรณีเลวร ้ายท ี�สุด หนังสือพิมพ ์The Sunday Telegraph ระบุว่า นายกรฐัมนตรีบอริส จอหน์สันของ
องักฤษกาํลังพิจารณาปิดมหานครลอนดอน และสั�งการใหป้ระชาชนที�มีความเสี�ยงเก็บตวัอยู่แต่ในบา้น ภายใตก้รณีที�เป็นไปไดที้�กาํหนดขึ (นเพื�อหลีกเลี�ยง
การปิดเมืองทั�วประเทศครั(งที� 2 The Sunday Telegraph รายงานว่า มาตรการที�เป็นไปไดไ้ดร้วมถงึการปิดกรุงลอนดอน หากอตัราการตดิเชื (อทะยานขึ (นและ
การเพิ�มความเขม้งวดของกฎการกกัตวัต่อผูที้�เดินทางมายงัองักฤษ จะมีการควบคมุการเดินทางทั(งขาเขา้และออกถนนทางหลวงหมายเลข M25 รอบมหา
นครลอนดอน และหา้มการคา้งคืน ผูส้งูอายุและผูที้�ไดร้บัการพิจารณาว่ามีความเสี�ยงสูงจากโควิด-19 อาจถูกขอใหเ้ก็บตวัอยู่ในบา้น และการล็อกดาวนใ์น
ทอ้งถิ�น "ที�เขม้งวดขึ (น" อาจถกูบงัคบัใชแ้ทนขอ้จาํกดัที�บงัคบัใชอ้ยู่แลว้ในบางพื(นที�ทางภาคเหนือขององักฤษ 

 (+/-) ท ําเนียบข าวยืนยัน การ เลือ กตั+งป ระธ านาธ ิบ ดีสห ร ัฐจะจัดข ึ+น วัน ท ี� 3 พ .ย.ตามกําห นด เจ้าหน้าที�ทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า การเลือกตั(ง
ประธานาธิบดีสหรฐัจะจัดขึ (นในวนัที� 3 พ.ย.ปีนี(ตามกาํหนด แม้ว่าก่อนหนา้นี( ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ไดเ้สนอใหเ้ลื�อนการเลือกตั(งประธานาธิบดี
ออกไปก็ตามนายมารค์ มีโดวส์ หวัหนา้คณะทาํงานของทาํเนียบขาว กล่าวใหส้มัภาษณก์บัสถานีโทรทศันซี์บีเอสว่า "เราจะเดินหนา้จดัการเลือกตั(งในวนัที� 3 
พ.ย. และปธน.ทรมัป์จะชนะอีกสมยัอย่างแน่นอน" ส่วนนายเจสนั มิลเลอร ์ที�ปรกึษาทีมหาเสียงของปธน.ทรมัป์กล่าวใหส้มัภาษณใ์นรายฟอกซ ์นิวส ์ซนัเดย์
วา่ "การเลือกตั(งจะยงัคงจดัขึ (นในวนัที� 3 พ.ย. และปธน.ทรมัป์ยงัตอ้งการใหมี้การเลือกตั(งในวนัดงักล่าว" 

 (+/-) จับตา! 'สหร ัฐ' สรุปมาตรการเยียวยา ศก.โควิด วันนี+  รฐับาลสหรฐันดัฝ่ายคา้นถกวนันี( หวงัไดข้อ้สรุปมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ ยงัเห็น
ตา่งประเดน็วงเงินช่วยเหลือพิเศษ และขยายมาตรการช่วยเหลือคนว่างงาน การเจรจาที�เขม้ขน้ระหว่างสมาชิกสภาของพรรครีพบัลิกนัและเดโมแครต ยงัไม่
สามารถบรรลุขอ้ตกลงเกี�ยวกบัมาตรการเยียวยารอบใหม่ของสหรฐั เพื�อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19ได ้ทั(งสองฝ่ายคาดหมายว่าจะมี
การหารือกันอีกรอบในวนันี( (3 ส.ค.)  นายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลังและนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคเดโมแครตต่างให้
สมัภาษณสื์�อหลงัการเจรจาหารือเมื�อวนัอาทิตย ์(2 ส.ค.) ว่า รฐับาล และฝ่ายคา้น ยงัไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงกนัไดเ้กี�ยวกบัมาตรการเยียวยารอบใหม่นี ( 
โดยเฉพาะในเรื�องของวงเงินช่วยเหลือผูต้กงานและงบสนบัสนนุเพิ�มเติมใหก้บัรฐับาลทอ้งถิ�น  มาตรการใหเ้งินช่วยเหลือพิเศษ 600 ดอลลารต์่อสปัดาหแ์ก่
ชาวอเมริกนัที�ตกงานราว 30 ลา้นคนทั�วประเทศนั(น ไดห้มดอายลุงแลว้ในวนัศกุรที์�ผ่านมา (31 ก.ค.) แต่ความช่วยเหลือรอบใหม่ก็ยงัไม่อาจเกิดขึ (นไดใ้นเร็ว
วนั เนื�องจากทั(งสองพรรคยังคงมีความขัดแยง้กันอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นการขยายมาตรการใหค้วามช่วยเหลือคนว่างงาน ต่างฝ่ายต่างก็โยน
ความผิดใหก้นัและกนัในกรณีที�ยงัไม่สามารถทาํขอ้ตกลงกนัได ้ นายมารค์ แซนดิ หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรข์องมดีู (ส ์อนาไลตกิสไ์ดก้ล่าวเตือนเมื�อไม่นานมา
นี(วา่ เศรษฐกิจสหรฐัมีความเสี�ยงอย่างรุนแรงที�จะเขา้สู่ภาวะถดถอยซํ(าซอ้น นอกเสียจากว่า สภาคองเกรสและรฐับาลของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ จะ
สามารถอนมุตัมิาตรการช่วยเหลือดา้นการคลงัรอบใหม่ก่อนที�สภาจะหยดุพกัสมยัประชมุในเดือนส.ค.นี( 
 

ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   51.0** 50.0 

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

 

51.8** 51.1 

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

 

53.3** 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, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 31 กรกฎาคม 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


