
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,965 1,948 1,932 

1,988 2,000 2,013 

สรุป  ราคาทองคําวนัศุกร์ที�ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ�มขึ �น 19.09  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยทองคําปิดตลาดรายสปัดาห์ในแดนบวกเป็นสปัดาห์ที� 8 ติดต่อกัน  และปิดตลาดในเดือนก.ค.ด้วยการพุ่งขึ �นเกือบ 
+11% ซึ�งเป็นการปรับตวัขึ �นในรายเดือนที�มากที�สดุนบัตั �งแต่เดือนก.พ.ปี 2016  อีกทั �งทองคํายงัพุง่ขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ครั �งใหม่ที� 1,984.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื �อขาย
ของวนัศกุร์  ท่ามกลางแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความวิตกเกี�ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ  หลงัจากในสปัดาห์ที�ผ่านมาสหรัฐเปิดเผย GDP ไตรมาส 2 ที�หดตัว
รุนแรงที�สดุในรอบกว่า 70 ปี  ขณะที�"ฟิทช์"ปรับลดแนวโน้มเครดิตสหรัฐสู่"เชิงลบ"หลงัยอดขาดดุลงบประมาณพุ่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัเพื�อเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19  นอกจากนี �ทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากสภาพแวดล้อมที�อตัราดอกเบี �ยทั�วโลกอยูใ่นระดบัตํ�า  และการคาดการณ์ที�ว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอาจประตุ้นอัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวสงูขึ �นจน
นําไปสูก่ารอ่อนค่าของสกลุเงินอีกด้วย  อยา่งไรก็ดี  แรงขายทํากําไร, การฟื�นตวัของสกลุเงินดอลลาร์  และการทะยานขึ �นของตลาดหุ้นสหรัฐขานรับการเปิดเผยผลประกอบการอันแข็งแกร่งของ Apple Inc, 
Amazon.com Inc และ Facebook สกดัช่วงบวกทองคําเอาไว้  ขณะที�เช้านี �  ราคาทองคําทะยานขึ �นทําระดับสงูสดุเป็นประวติัการณ์ครั �งใหม่อีกครั �งที� 1,987.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยได้รับแรงหนุนจาก
ความตึงเครียดระหวา่งจีนและสหรัฐ  หลงัจากนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สมัภาษณ์กับ Fox News วานนี �ว่า  ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศมาตรการใหม่ต่อบ.ซอฟต์แวร์ของจีน 
“ในอีกไมกี่�วนัข้างหน้านี �”  ก่อนที�จะเกิดแรงขายทํากําไรจะกดดนัให้ราคาทองคําลดช่วงบวกลงเช่นเดิม  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐจากมาร์กิตและ ISM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1984.22 1954.44 1956.05 1972.64 19.09 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1926.55 23.45 43.58 

MA 50 Days 1789.19 19.13 41.59 

MA 200 Days 1633.57 17.25 47.42 

RSI 9 Days 85.09 74.26 52.91 

RSI 14 Days 82.91 75.06 55.95 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,241.96 0.00 

ishare 17,669.66 -101.38 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.0697 -0.4905 0.5343 

10 วนั 0.9194 -0.2751 0.9832 

20 วนั 0.9657 0.3853 0.9744 

50 วนั 0.9473 0.6615 0.8748 

100 วนั 0.9298 0.5835 0.7640 

200 วนั 0.4118 -0.5600 0.4311 

 

 

03 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               หากราคายืนเหนือ 1,965-1,948 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้แนะนําเปิดสถานะซื $อ โดยหากปรับตัวขึ $นให้จับตา
บริเวณ 1,988-2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่านอาจ
ทยอยแบ่งปิดสถานะทํากําไรเพื5อรอราคาอ่อนตัวลงจึงเข้า
ซื $อใหม่ 

 

ราคาทองคํามีโมเมนตมัเป็นบวกหลงัจากราคาสร้างระดบัสงูสดุใหมต่อ่เนื�อง หากวนันี �ราคาไมห่ลดุ 
1,965 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดแรงซื �อเข้าพยุงให้ปรับตัวขึ �นสู่โซน 1,988-2,000 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ สําหรับวนันี �ประเมินว่า หากการอ่อนตวัลงในระดบัจํากัด ราคาจะยงัคงแกว่งตวัในทิศทาง
คอ่ยๆ ขยบัขึ �นตอ่ โดยประเมินแนวรับระยะสั �นบริเวณโซนที� 1,965-1,948 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) "ฟิทช์"ลดแนวโน้มเครดติสหรัฐสู่เชิงลบ เหตุพษิโควดิทาํขาดดุลการคลังเพิ5ม  ฟิทช์ เรทติ �ง ปรับลดแนวโน้มอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ระดบั AAA 
ของสหรัฐลงสู่ "เชิงลบ" จากเดมิ "มีเสถียรภาพ" โดยระบถุงึความแข็งแกร่งด้านเครดิตที�ลดลง ซึ�งรวมถึงยอดขาดดลุการคลงัที�เพิ�มขึ �นซึ�งเกิดจากการรับมือ
กับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด-19  ฟิทช์ระบุว่า ทิศทางนโยบายการคลังของสหรัฐในอนาคตนั �นบางส่วนจะขึ �นอยู่กับผลการเลือกตั �ง
ประธานาธิบดีและสภาคองเกรสสหรัฐในเดือนพ.ย.ปีนี � พร้อมทั �งเตือนว่า มีความเสี�ยงที�ภาวะชะงกังันด้านนโยบายอาจจะดําเนินต่อไป  ฟิทช์เปิดเผยว่า 
หนี �สินและยอดขาดดุลงบประมาณซึ�งเพิ�มขึ �นอยู่แล้วก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดนั �น ได้เริ�มลดความแข็งแกร่งด้านเครดิตของสหรัฐ  ฟิทช์คาดการณ์ว่า 
หนี �สินของรัฐบาลสหรัฐจะสูงเกิน 130% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2564 โดยหนี �สินของสหรัฐอยู่ที�ระดบัสูงที�สุดในบรรดา
ประเทศที�ฟิทช์จดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ระดบั AAA 

• (+) โพลชี $ชาวอเมริกัน 2 ใน 3 ไม่พอใจแนวทางรับมือโควิด-19 ของ "ทรัมป์"  สํานักข่าวซินหวัรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นชาวสหรัฐจาก
สํานกัข่าวเอบีซีนิวส์และ Ipsos ซึ�งระบวุา่ มีประชาชนเพียง 34% ที�ยอมรับผลงานการรับมือกบัโควิด-19 ของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์  ผลสํารวจชี �ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจมาตรการรับมือหรือแนวทางการจดัการภาวะวกิฤตในยคุของปธน.ทรัมป์หลายอย่าง ซึ�งรวมถึงการประท้วงเรียกร้องความเป็น
ธรรมให้กับนายจอร์จ ฟรอยด์ ที�บานปลายจนเกิดเหตรุุนแรงทั�วประเทศ โดยมีประชาชนราว 36% เท่านั �นที�พอใจการรับมือของรัฐบาล  ด้านประชาชน 
52% ระบวุา่ การบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในเมืองตา่ง ๆ ตอ่กลุ่มผู้ประท้วงยิ�งทําให้สถานการณ์ยํ�าแย่ลง  อนึ�ง ผลสํารวจของสํานกัข่าวเอบีซีนิวส์
และ Ipsos ได้ทําการสอบถามประชาชน 730 คน ในช่วงระหวา่งวนัที� 29-30 ก.ค. 

• (+) สหรัฐยังวืดข้อตกลงเยียวยาเศรษฐกิจฉบับใหม่ ขณะเงินช่วยคนตกงานหมดอายุแล้ว  สมาชิกสภาของพรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงเกี�ยวกบัมาตรการเยียวยารอบใหม่เพื�อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ได้ ในขณะที�มาตรการให้เงินช่วยเหลือ
พิเศษ 600 ดอลลาร์ต่อสปัดาห์กบัชาวอเมริกนัที�ตกงานราว 30 ล้านคนนั �น ได้หมดอายุลงแล้วในวนัศกุร์ (31 ก.ค.)  ทั �งสองพรรคดเูหมือนยังคงมีความ
ขดัแย้งกนัอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นการขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือคนว่างงาน และทั �งสองพรรคต่างก็โทษกนัว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายที�
ทําให้ไม่สามารถทําข้อตกลงกนัได้   

• (+) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี $ความเชื5อมั5 นผู้บริโภคสหรัฐตํ5ากว่าคาดในเดือนก.ค.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 72.5 ในเดือนก.ค. ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 72.7 จากระดบั 78.1 ในเดือนมิ.ย. 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคดีดตัวเดือนที5 2 ในมิ.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐเพิ�มขึ �น 5.6% 
ในเดือนมิ.ย. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดไว้ที�ระดบั 5.5% หลงัจากพุ่งขึ �น 8.5% ในเดือนพ.ค. 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐเพิ5ม  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (31 ก.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์เพื�อชดเชยการทําชอร์ตเซลหลงัจากดอลลาร์ร่วงลงในเดือนก.ค.รุนแรงที�สุดในรอบ 10 ปี 
นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐที�เพิ�มขึ �นในเดือนมิ.ย.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหว
ของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.38% แตะที� 93.3749 เมื�อคืนนี � แต่ในรอบสปัดาห์นี � ดชันีดอลลาร์ ลดลง 1.14%  
ดอลลาร์แข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.77 เยน จากระดบั 104.82 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9138 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9096 ฟรังก์ แตเ่มื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 1.3384 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3443 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อน
ค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1782 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1837 ดอลลาร์ และเงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3101 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.3085 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 114.67 จุด รับอานิสงส์หุ้นเทคโนฯพุ่งจากผลประกอบการแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตวัขึ �นเมื�อคืนนี � (31 
ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั �นนํา อาท ิแอปเปิล, แอมะซอน.คอม และเฟซบุ๊ก หลงัจากบริษัทเหล่านี �เปิดเผยรายได้และผล
กําไรสงูเกินคาดในไตรมาส 2/2563 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัมาตรการรอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐในการเยียวยาผลกระทบของโรคโควิด-19 
นั �น ยงัคงทําให้นกัลงทนุกงัวลเกี�ยวกบัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ และทําให้ตลาดปรับตวัขึ �นได้ไม่มากนกั  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 26,428.32 
จดุ เพิ�มขึ �น 114.67 จดุ หรือ +0.44%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,271.12 จดุ เพิ�มขึ �น 24.90 จดุ หรือ +0.77% และดชันี Nasdaq ปิดที� 10,745.27 จุด เพิ�มขึ �น 
157.46 จดุ หรือ +1.49% 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั$งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 3 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   51.1 51.2 

 
14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้าย   50.0 50.0 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้าย   51.1 51.1 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้าย   53.6 53.6 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้าย   51.3 51.3 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   1.0% -2.1% 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.   5.1% 8.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   45.3 44.0 

วนัพธุที� 5 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin   58.0 58.4 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี �ยนโยบาย   0.50% 0.50% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย   56.7 56.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย   55.1 55.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย   56.6 56.6 

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

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP   1200K 2369K 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนมิ.ย.   -50.3B -54.6B 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย   49.6 49.6 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -10.6M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   1450K 1434K 

วนัศกุร์ที� 7 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   -0.5%  -1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   1510K 4800K 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 31 กรกฎาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


