
  

                   ราคาทองคํามีการทรงตัวรักษาระดับไว้และพยายาม
ทดสอบแนวต้านโซน 1,988 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถขึ 'นไปยืนได้ 
น่าจะมีแรงซื 'อเก็งกําไรกลับเข้ามาอีกครั'ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่านแนว
ต้านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทาํกําไรออกมาและอาจทาํให้ราคาปรับตัว
ลง โดยประเมินแนวรับที0 1,965-1,948 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

04 สงิหาคม 2563 

สรุป การนําเข้าทองคําของอินเดีย(ผู้อุปโภคทองคํารายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก)ในเดือนก.ค.อาจปรับลง 24% จากปีก่อนหน้า เนื'องจากราคาทองคําท้องถิ'น
ทะยานขึ +นสู่ระดบัสงูเป็นประวตักิารณ์ จนจํากดัการซื +อของลกูค้ารายย่อย ประกอบกบัมีการล็อกดาวน์ในหลายเมืองของอินเดียเพื'อควบคมุการแพร่ระบาดของ
โควดิ-19  ข้อมลูดงักล่าว สอดคล้องกบั สภาทองคําโลก (WGC) คาดวา่ อปุสงค์ทองคําของอินเดียในปี 2020 จะลดลงสู่ระดบัตํ'าสุดในรอบ 26 ปี อย่างไรก็ตาม 
ราคาทองคําอ่อนตวัลงในระดบัจํากัด เนื'องจากความตงึเครียดระหว่างสหรัฐกบัจีนเพิ'มสูงขึ +น ทั +งนี + นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ เปิดเผยว่า 
ปธน.ทรัมป์ จะประกาศมาตรการใหม่เพื'อจดัการกบับริษัทซอฟต์แวร์จีนที'รัฐบาลสหรัฐมองวา่เป็นภยัคกุคามความมั'นคงของประเทศ ซึ'งเพิ'มความเสี'ยงในกรณีที'
สหรัฐและจีนอาจมีการประกาศใช้มาตรการอื'นๆโต้ตอบกนัไปมา เบื +องต้นแนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื +อบริเวณแนวรับ 1,965 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าหลุดให้ถอย
จดุเข้าซื +อไปยงัโซน 1,948 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (จดุตดัขาดทนุ) เมื'อราคาปรับตวัขึ +น ให้จบัตาหากราคาทองคําปรับตวัขึ +นทดสอบแนวต้าน 1,988 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
และยงัไม่สามารถยืนได้ นกัลงทนุที'มีทองคําในมือ อาจขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน แต่หากสามารถผ่านไปได้ให้รอไปขายบริเวณแนวต้าน
ถดัไปที' 2,000 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที0 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

4/08/2563 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,976.60 1,976.50 -0.10  -0.01% 

Spot Silver ($) 24.32 24.33 0.01  0.05% 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.08 -0.09  -0.28% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.15 43.71 -0.44  -1.00% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.76 40.59 -0.17  -0.42% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1760 1.1793 0.0033  0.28% 

ที0มา : Bisnews 

ที0มา : Bisnews 
 

 1,965  1,948  1,932 

  1,988  2,000  2,013 

 

  



 

 

• (+) จนีเล็งจดัการนักข่าวสหรัฐในฮ่องกง หากสหรัฐไม่ต่ออายุวีซ่านักข่าวจีน  นายห ูสีจิน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์โกลบอลไทม์สของรัฐบาล
จีน เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ @HuXijin_GT ว่า หากรัฐบาลสหรัฐไม่ต่ออายวีุซา่ให้นกัข่าวจีนแล้ว ทางการจีนก็จะใช้มาตรการตอบโต้ โดยอาจพุ่งเป้าไปที'
นักข่าวสหรัฐในฮ่องกง  ข้อความบนทวิตเตอร์ระบุว่า "จากที'ผมทราบ หากฝั' งสหรัฐไม่ต่ออายุวีซ่าให้นักข่าวจีนแล้ว ฝั' งจีนก็ได้เตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ที'แย่ที'สดุ นั'นคือในกรณีที'นกัข่าวจีนทกุคนต้องเดินทางออกจากสหรัฐ ซึ'งถ้าเป็นเช่นนั +นจริงแล้ว ฝั'งจีนก็จะตอบโต้ ซึ'งรวมถงึการพุ่งเป้าไปที'
นกัข่าวสหรัฐในฮ่องกง"  นายห ูสีจิน เคยเปิดเผยก่อนหน้านี +ว่า มีนกัข่าวจีนจํานวนหนึ'งที'วีซา่จะหมดอายวุนัที' 6 ส.ค.นี + และในจํานวนนี +ยงัไม่มีรายใดที'
ได้ต่ออายวีุซา่  ทวิตเตอร์ของนายห ูสีจิน เป็นที'จบัตามองอย่างใกล้ชิด เพราะก่อนหน้านี +เขาได้คาดการณ์ความเคลื'อนไหวของรัฐบาลจีนอย่างแม่นยํา
มาแล้วหลายครั +ง  สหรัฐและจีนได้มีการใช้มาตรการโต้ตอบกนัไปมาในเรื'องผู้สื'อข่าว โดยเมื'อเดือนพ.ค. สหรัฐได้ร่นระยะเวลาวีซ่าหรือเอกสารอนมุติัที'
ประทบัตราบนหนงัสือเดินทางแก่ผู้สื'อข่าวจีนเหลือเพียง 90 วนั ซึ'งปกติแล้ววีซ่าประเภทนี +เป็นปลายเปิด ขณะที'เมื'อเดือนมี.ค. จีนได้ไล่นกัข่าวสหรัฐ
บางรายออกจากประเทศ หลงัก่อนหน้านั +นสหรัฐได้ปรับลดจํานวนนกัข่าวจีนที'ได้รับอนญุาตให้ทํางานในสหรัฐ 

• (+) สหรัฐออกโรงขวางจนีเสนอชื0อผู้พพิากษาประจาํศาลระหว่างประเทศทางทะเล  สื'อต่างประเทศรายงานว่า จีนได้เสนอชื'อตวัแทนชาวจีนเข้า
รับตําแหน่งผู้ พิพากษาของศาลระหว่างประเทศที'ทําหน้าที'ตดัสินข้อพิพาททางทะเล ขณะที'สหรัฐได้ออกโรงคดัค้านเรื'องดงักล่าว โดยโต้แย้งว่าจีนได้ฝ่า
ฝืนกฎหมายทะเลระหว่างประเทศซึ'งเกี'ยวกบัข้อพิพาทในทะเลจีนใต้  เดวิด สติลเวลล์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการ
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวในการประชุมออนไลน์ที'จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (CSIS) เมื'อเดือนที'แล้วว่า การเลือก
เจ้าหน้าที'จีนเข้ามารับตําแหน่งผู้ พิพากษาศาลระหว่างประเทศ ก็เหมือนกบัการจ้างนกัวางเพลิงให้มาดแูลแผนกดบัเพลิง  นายสติลเวลล์ระบเุสริมด้วย
ว่า "ขอให้ทกุประเทศที'เกี'ยวข้องกบัการเลือกตั +งผู้ พิพากษาศาลระหว่างประเทศประเมินอย่างระมดัระวงัถึงความน่าเชื'อถือของผู้ ที'ถกูเสนอชื'อจากจีน 
และพิจารณาว่า ผู้ พิพากษาของจีนจะช่วยหรือขดัขวางกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรือไม่ ซึ'งจากประวติัของจีน คําตอบก็คงจะชดัเจนอยู่แล้ว"  
ทั +งนี + ศาลระหว่างประเทศเพื'อกฎหมายทางทะเลจะจดัการคดัเลือกผู้ พิพากษา 7 คนเพื'อเข้ารับตําแหน่งระยะเวลา 9 ปีในเดือนส.ค.หรือก.ย.นี + โดยผู้ มี
สิทธิลงคะแนนเสียงประกอบด้วยตวัแทนประเทศสมาชิกทั +งหมด 168 รายที'ลงนามในอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) 

• (+) จนีทาํตามข้อตกลงการค้าพลังงานจนี-สหรัฐเพยีง 5% ในครึ0งปีแรก  จีนซื +อผลิตภณัฑ์พลงังานจากสหรัฐเพียง 5% จากเป้าหมาย 2.53 หมื'น
ล้านดอลลาร์ในครึ'งแรกของปี 2020 ซึ'งตํ'ากว่าพนัธสญัญาของข้อตกลงการค้าอย่างมากในช่วงที'ความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ประเทศทรุดลงอย่างหนกั  
การคํานวณที'อิงตามข้อมลูกรมศลุกากรจีนระบวุ่า จีนนําเข้านํ +ามนัดิบ, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), ถ่านหิน และผลิตภณัฑ์พลงังานอื'นๆ รวมทั +งหมดที' 
1.29 พนัล้านดอลลาร์ในปีนี +ถึงเดือนมิ.ย.  ในขณะที'การซื +อผลิตภัณฑ์สหรัฐของจีนดําเนินไปเร็วขึ +นเมื'อไม่นานมานี + แต่นกัวิเคราะห์ระบวุ่า ราคา
พลงังานอนัอ่อนแอและความสมัพนัธ์ที'ยํ'าแย่ลงหมายความว่า จีนอาจทําตามข้อตกลงระยะที' 1 ที'เห็นชอบในเดือนม.ค.ตํ'ากว่าเป้าหมายทั +งปี 

• (-) การนําเข้าทองของอินเดียลดลง 24% ในก.ค.เทียบรายปีขณะราคาพุ่งทาํสถิติสูงสุด  แหล่งข่าวรัฐบาลระบวุนันี +ว่า การนําเข้าทองของ
อินเดียในเดือนก.ค.ปรับลง 24% จากปีก่อนหน้า ขณะที'การทะยานขึ +นของราคาท้องถิ'นสู่ระดบัสงูเป็นประวติัการณ์จํากดัการซื +อของลกูค้ารายย่อย 
ท่ามกลางการล็อกดาวน์ในหลายเมืองเพื'อควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19  แหล่งข่าวระบวุ่า อินเดียซึ'งเป็นผู้อปุโภคทองรายใหญ่อนัดบั 2 ของ
โลก นําเข้าทองราว 30 ตนัในเดือนก.ค. ซึ'งลดลง 39.66 ตนัเมื'อ 1 ปีก่อนหน้า  ในแง่ของมลูค่า การนําเข้าของเดือนก.ค.ปรับขึ +นเล็กน้อยสู่ 1.78 
พนัล้านดอลลาร์ จาก 1.71 พนัล้านของปีก่อนหน้า 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับสหรัฐคืบหน้าผลักดันมาตรการเยียวยาฉบบัใหม่  ตลาดหุ้นยโุรปปรับตวัขึ +นในช่วงเปิดตลาดวนันี + โดยได้แรง
หนนุจากการเจรจามาตรการเยียวยาเศรษฐกิจฉบบัใหม่ในสภาคองเกรสสหรัฐที'มีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดปรับตวัขึ +นไม่มากนกั เนื'องจากถกู
กดดนัจากผลประกอบการที'อ่อนแอของบีพี บริษัทนํ +ามนัยกัษ์ใหญ่ขององักฤษ   ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที'ระดบั 364.79 จดุ เพิ'มขึ +น 1.15 จดุ 
หรือ +0.32%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั'งเศสเปิดวนันี +ที' 4,905.66 จดุ เพิ'มขึ +น 29.73 จดุ, +0.61% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที' 12,744.13 จดุ 
เพิ'มขึ +น 97.15 จดุ, +0.77% 

ที0มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทร์ที' 3 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   52.8** 51.2 

 
14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั +นสดุท้าย   51.0** 50.0 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั +นสดุท้าย   51.8** 51.1 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั +นสดุท้าย   53.3** 53.6 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื +อ (PMI) ภาคการผลิตขั +นสดุท้าย   50.9** 51.3 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.   -0.7%** -2.1% 

วนัองัคารที' 4 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** -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'มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที' 31 กรกฎาคม ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


