
 

 

 

   

1,965  1,948  1,932 

 1,988  2,000  2,013 

สรุป   ราคาทองคาํเชา้นี �แกว่งตวัในกรอบ  1,971-1,978 ดอลลารต์่อออนซ ์มีทั�งแรงซื �อและแรงขายสลบักนั แต่ภาพรวมยงัแกว่งตวัในระดบัสงู ท่ามกลางความตึง
เครียดสหรฐั-จีนที.เพิ.มขึ �นต่อเนื.อง หลังเช้านี � หนังสือพิมพ ์China Daily รายงานว่า จีนจะไม่ยอมรบัการ 'ขโมย' บริษัทเทคโนโลยีจีน และสามารถตอบโตก้าร
ดาํเนินการของสหรฐัในการผลกัดนัใหบ้ริษัท ByteDance ขายกิจการแอพพลิเคชั.น "TikTok" ในสหรฐัแก่บริษัท Microsoft  หนงัสือพิมพ ์China Daily เสริมวา่ จีนมี 
"วิธีมากมายเพื.อตอบโต ้หากคณะบริหารของสหรฐัดาํเนินการตามแผนทาํลายและฉกฉวย"  ทั�งนี � ความเคลื.อนไหวดงักลา่ว มีขึ �นหลงัจาก ปธน.ทรมัป์ขู่เมื.อวานนี�ว่า 
เขาจะสั.งแบนการดาํเนินกิจการของ "TikTok" ในสหรฐั ในวนัที. 15 ก.ย. หากดีลการขายกิจการไม่เกิดขึ �นภายในวนัที. 15 ก.ย.  นอกจากนี� ปธน.ทรมัป์ ยงัระบดุว้ยว่า 
รฐับาลสหรฐัควรไดร้บั "สดัส่วนจาํนวนมาก" ของราคาขายกิจการในสหรฐัของแอพพลิเคชั.น "TikTok"  สถานการณ์ดงักล่าวช่วยหนุนราคาทองคาํไว ้จึงแนะนาํ
ติดตามท่าทีระหวา่งสหรฐั-จีนอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํพยายามยืนเหนือ 1,965 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากสามารถยืนเหนือบริเวณ
ดงักล่าวได ้มีแนวโนม้จะขึ �นทดสอบ 1,988 ดอลลารต์อ่ออนซ(์ระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ)์ แตถ่า้ไมส่ามารถปรบัขึ �นได ้จะเกิดแรงขายออกมาบา้ง โดยแนวรบัระยะ
สั�นจะอยู่ที. 1,965 และแนวรบัสาํคญัจะอยู่บรเิวณ 1,948 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,965-1,948 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ได้
แนะนาํเขา้ซื �อ แต่หากหลดุ 1,948 ดอลลารต์อ่ออนซแ์นะนาํตดัขาดทนุ สาํหรบัการขายทาํกาํไรอาจพิจารณาดบูรเิวณแนวตา้น 1,988 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แต่หากผา่น
ขึ �นไปใหช้ะลอการขายออกไปโซน 2,000 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                    ราคาทองคาํมีแรงซ ื�อ เข ้ามาพยุงให ้ราคาเคลื$อนไหว

ในระดับสูง หากสามารถยืน 1,965 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ให ้เข ้าซ ื�อ

เพ ื$อ ท ําก ําไร ร ะยะสั�น  เพ ื$อ ร อ แ บ่งท อ งคําอ อ ก ข ายท ําก ําไร โซ น 

1,988 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากผ่านได้ให ้ชะลอการขายออกไป 

 

 

04 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

04/08/2563  11.13 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,976.60 1,972.97 -3.63  -0.18% 

Spot Silver ($) 24.32 24.32 0.00  0.01% 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.07 -0.10  -0.31% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,100 29,050 -50  -0.17% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.15 43.80 -0.35  -0.79% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.76 40.64 -0.12  -0.29% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1760 1.1768 0.0008  0.07% 

ที$มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) จีนข ู่ตอบโต้ลั$นจะไม่ยอมร ับการท ี$สหร ัฐขโมย "TikTok" วนันี �หนงัสือพิมพ ์China Daily รายงานว่า จีนจะไม่ยอมรบัการ 'ขโมย' บริษัท
เทคโนโลยีจีน และสามารถตอบโตก้ารดาํเนินการของสหรฐัในการผลกัดนัใหบ้รษัิท ByteDance ขายกิจการแอพพลิเคชั.น "TikTok" ในสหรฐัแก่
บริษัท Microsoft การที.สหรฐั "ข่มเหง" บริษัทเทคโนโลยีต่างๆของจีนเป็นผลมาจากทศันะการที.ตอ้งมีผูแ้พผู้ช้นะของสหรฐัในรูปแบบ "อเมริกา
ตอ้งมาก่อน" และทาํใหจี้นไม่มีทางเลือก นอกเหนือจาก "การยอมจาํนนหรอืสูต้ายในดา้นเทคโนโลยี" หนงัสือพิมพ ์China Daily เสรมิว่า จีนมี "วิธี
มากมายเพื.อตอบโต ้หากคณะบรหิารของสหรฐัดาํเนินการตามแผนทาํลายและฉกฉวย 

 (+) จน ท .เฟ ดเร ียกร ้อ งการสนับสนุน ด้าน การคลังเพ ื$อห นุน เศรษฐกิจสหร ัฐ เมื.อวานนี�เจา้หน้าที.ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า 
เศรษฐกิจสหรฐัซึ.งไดร้บัผลกระทบจากการฟื�นคืนของการระบาดของโควิด-19 ตอ้งการการใชจ่้ายมากขึ �นจากรฐับาลเพื.อช่วยเหลือภาคครวัเรอืน
และธุรกิจ และจาํเป็นตอ้งใชห้นา้กากอนามยัในวงกวา้งขึ �นเพื.อควบคมุโควิด-19 ใหดี้ขึ �น การเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลเพิ.มการแทรกแซงมีขึ �นในขณะที.
สมาชิกสภาสหรฐัและทาํเนียบขาวเริ.มการเจรจาอีกครั�งเกี.ยวกบัมาตรการช่วยเหลือรอบใหม่จากรฐับาล ซึ.งรวมถึงการขยายสวสัดิการว่างงาน
พิเศษ ซึ.งหมดอายุเมื.อวันศุกรที์.ผ่านมา นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐัสาขาชิคาโกกล่าวว่า "สภาคองเกรสจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการ นโยบายการคลังคือปัจจัยพื �นฐานเพื.อใหมี้แนวโนม้พื �นฐานที.ดีขึ �น, เพื.อการฟื�นตัวที.แข็งแกร่งขึ �น และทาํใหอ้ัตราว่างงานลดลง, 
ประชาชนกลบัมาทาํงานอย่างปลอดภยั และทา้ยที.สดุ เปิดโรงเรยีนอีกครั�งอย่างปลอดภยั" 

 (+) ยอดผู้ต ิดเช ื �อ โควิด-19 ในลาตินอเมร ิกาทะลุ 5 ล้านคน ยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ในลาตินอเมริกาทะลุ 5 ลา้นคนเมื.อวานนี� ซึ.งเนน้ยํ�า
สถานะของภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นพื�นที.ที.ไดร้บัผลกระทบหนักที.สุดของโลกจากการระบาดของโควิด-19 เบื �องตน้โควิด-19 ระบาดในลาติน
อเมรกิาซึ.งมีประชากรราว 640 ลา้นคน ชา้กว่าพื �นที.ส่วนใหญ่ของโลก แต่ผูเ้ชี.ยวชาญดา้นสขุภาพระบวุ่า เป็นเรื.องยากในการควบคมุโควิด-19 ใน
เมืองต่างๆที.มีประชากรแออดัและยากจนของภมิูภาคดงักล่าว ยอดผูติ้ดเชื �อรายใหม่กว่า 10,000 คนที.กระทรวงสาธารณสขุโคลอมเบียรายงาน
เมื.อวานนี�ทําให้ภูมิภาคดังกล่าวมีผู้ติดเชื �อทะลุระดับ 5 ล้านคน ในช่วง 1 วันหลังจากที.ประเทศดังกล่าวรายงานผู้ติดเชื �อระดับสูงเป็น
ประวติัการณที์. 11,470 คน 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ขานร ับข ้อมูลศก.สหร ัฐ, ข ่าวซ ื �อกิจการ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ.มขึ �นในเชา้วนันี � ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที.ปิดพุ่งขึ �นเมื.อคืนนี� ขณะที.ดชันี Nasdaq ปิดทาํนิวไฮ ขานรบัดชันีภาคการผลิตของสหรฐัที.พุ่งขึ �นแข็งแกรง่สดุในรอบกว่า 1 ปี 
รวมถึงข่าวไมโครซอฟทเ์จรจาซื �อกิจการ TikTok และกเูกิลเขา้ซื �อหุน้ในบริษัท ADT ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี.ปุ่ นเปิดวนันี �ที. 22,379.74 จดุ 
เพิ.มขึ �น 184.36 จดุ, +0.83% ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี �ที. 3,376.44 จดุ เพิ.มขึ �น 8.47 จดุ, +0.25% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกง
เปิดวันนี �ที. 24,664.60 จุด เพิ.มขึ �น 206.47 จุด, +0.84% ดัชนี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วันเปิดวันนี �ที. 12,577.88 จุด เพิ.มขึ �น 64.85 จุด, +0.52% 
ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี �ที. 2,272.33 จดุ เพิ.มขึ �น 21.29 จดุ, +0.95% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี �ที. 2,495.13 จดุ 
เพิ.มขึ �น 10.22 จดุ, +0.41% ตลาดหุน้มาเลเซยีเปิดวนันี �ที. 1,578.24 จดุ เพิ.มขึ �น 5.63 จดุ, +0.36% 

 (-) ‘ทร ัมป์’ เปรย สหร ัฐอาจมี ‘วัคซ ีนต้านโควิด’ พร ้อมใช้ก่อนสิ�นปี  ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐั แถลงที.ทาํเนียบขาวเมื.อวัน
จนัทร ์(3 ส.ค.) ว่า ขณะนี�รฐับาลกาํลงัปรบัเรื.องความเรว็และความปลอดภยัใหส้มดลุกนัเพื.อมีวคัซนีตา้นโควิด-19 พรอ้มใชใ้นปีนี � หรอือาจก่อน
ถงึสิ �นปีนี � “เรากาํลงัผลิตว่าที.วคัซนีโควิดจาํนวนมหาศาลเป็นการล่วงหนา้ เพื.อที.จะใหเ้ราพรอ้มใชว้คัซนีทนัทีเมื.อผ่านการรบัรอง” นอกจากนี� นาย
ทรมัป์ยงักล่าวถงึว่าที.วคัซนีโควิดจากบรษัิทยาอย่าง “ไฟเซอร”์ และ “โมเดอรน์า” ซึ.งต่างเริ.มการทดสอบระยะสดุทา้ยสาํหรบัวคัซนีของตนไปเมื.อ
สปัดาหก่์อน และไดท้ดลองฉีดใหอ้าสาสมคัรไปแลว้หลายรอ้ยคน วคัซีนจากทั�ง 2 บริษัทใชโ้มเลกลุ mRNA ซึ.งนกัวิทยาศาสตรห์วงัว่าจะกระตุน้
ใหร้า่งกายสรา้งภมิูคุม้กนัต่อสูก้บัไวรสัได ้“บรษัิทเหล่านี �ไม่ใช่แค่มีชื.อเสียงเท่านั�น แต่ยงัไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างดีดว้ย” นายทรมัป์กล่าว 

 
 

  ที$มา: 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  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  50.9** 51.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.  54.2** 52.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมิ.ย. 
 

-0.7%** -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


