
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,965 1,948 1,932 

1,988 2,000 2,013 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 2.62  ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากในระหว่างวนัราคาทองคําพ่งขึุ �นไปทําระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ครั �งใหมบ่ริเวณ 1,987.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใน

ระหว่างการซื �อขายในตลาดเอเชียจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  หลังเมื�อสุดสัปดาห์ที�ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะแบนแอป "TikTok" ของจีนซึ�งกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะ

สินทรัพย์ปลอดภยั  พร้อมกบักดดนัสกลุเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่า  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําถกูแรงขายทํากําไรในเวลาต่อมา  ขณะที�ดอลลาร์ฟื�นตัวขึ �นกดดันราคาทองคําเพิ�ม  หลังโมโครซอฟท์

ออกมายืนยนัว่า  ทางบริษัทกําลงัอยูร่ะหว่างการเจรจาซื �อกิจการ TikTok ขณะที�สื�อรายงานง่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้เวลา 45 วันแก่บริษัท ByteDance ของจีนในการเจรจาเพื�อขายกิจการ 

TikTok ให้แก่ไมโครซอฟท์   นอกจากนี �สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มหลงั ISM เผยว่า  ดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐดีดตวัขึ �นเกินคาดสู่ระดบั 54.2 ในเดือนก.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุใน

รอบ 1 ปีอีกด้วย  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงทดสอบระดบัตํ�าสดุบริเวณ  1,959.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่แรงซื �อ Buy the dip ในราคาทองคํายงัคงแข็งแกร่ง  เนื�องจากนัก

ลงทนุบางส่วนยงัมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองและเสรษฐกิจยงัเต็มไปด้วยความไมแ่น่นอน  ส่งผลให้ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้ในที�สุด  ด้านกองทุน  SPDR ถือ

ครองทองเพิ�ม +6.43 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน และการสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1987.95 1959.80 1979.53 1975.26 2.62 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1940.16 23.75 43.60 

MA 50 Days 1794.50 19.27 41.76 

MA 200 Days 1636.02 17.28 47.33 

RSI 9 Days 85.39 73.99 55.44 

RSI 14 Days 83.15 74.88 57.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,248.38 +6.43 

ishare 17,640.69 -28.97 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6487 -0.2123 0.1178 

10 วนั 0.8959 -0.6291 0.9613 

20 วนั 0.9653 0.2757 0.9714 

50 วนั 0.9521 0.6468 0.8930 

100 วนั 0.9338 0.6052 0.7991 

200 วนั 0.4427 -0.5504 0.4562 

 

 

04 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               ราคาทองคํา มีแรง ซื �อเ ข้ามาพยุงให้ราคา
เคลื�อนไหวในระดับสูง หากสามารถยืน 1,965 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ให้เข้าซื �อเพื�อทาํกําไรระยะสั �น เพื�อรอแบ่งทองคํา
ออกขายทาํกําไรโซน 1,988 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่าน
ได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

ราคาทองคําพยายามยืนเหนือ 1,965 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้ 
มีแนวโน้มจะขึ �นทดสอบ 1,988 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์(ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์) แต่ถ้าไม่สามารถ
ปรับขึ �นได้ จะเกิดแรงขายออกมาบ้าง โดยแนวรับระยะสั �นจะอยู่ที� 1,965 และแนวรับสําคญัจะอยู่
บริเวณ 1,948 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  



 

 

• (+) "ทรัมป์"ชี �สหรัฐควรได้รับสัดส่วนจํานวนมากของราคาขายกิจการ"TikTok"  เมื�อวานนี �ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่า รัฐบาล

สหรัฐควรได้รับ "สดัส่วนจํานวนมาก" ของราคาขายกิจการในสหรัฐของแอพพลิเคชั�น "TikTok" และเตือนวา่ เขาจะสั�งห้ามการให้บริการดงักล่าวในสหรัฐใน

วนัที� 15 ก.ย.หากปราศจากการขายธุรกิจ  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีขึ �นหลงัจากที�เมื�อวนัศกุร์ปธน.ทรัมป์ระบุว่า เขาวางแผนห้ามการดําเนินงานในสหรัฐ

ของ "TikTok" ของจีนในวนัเสาร์ที�ผ่านมาเป็นอย่างเร็วหลงัมองข้ามความเป็นไปได้ในการขายธุรกิจแก่ Microsoft  สื�อมวลชนรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวเมื�อ

สปัดาห์ที�ผ่านมาวา่ นกัลงทนุบางส่วนประเมินมลูคา่ "TikTok"  ที�ราว 5 หมื�นล้านดอลลาร์ 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างตํ�าสุดรอบ 1 ปีในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลง 0.7% สู่

ระดบั 1.355 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสุดนบัตั �งแต่เดือนมิ.ย.ปีที�แล้ว หลงัจากร่วงลง 1.7% ในเดือนพ.ค. โดยได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโควดิ-19  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ�มขึ �น 1.0% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) "มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐขยายตัวครั�งแรกรอบ 5 เดือนในก.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน 

เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 50.9 ในเดือนก.ค. จากระดบั 49.8 ในเดือนมิ.ย. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งนิวไฮรอบกว่า 1 ปีในเดือนก.ค.  ผลสํารวจของสถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดชันีภาค

การผลิตของสหรัฐดีดตัวขึ �นสู่ระดับ 54.2 ในเดือนก.ค. ซึ�งเป็นระดับสูงสุดนับตั �งแต่เดือนมี.ค.ปีที�แล้ว จากระดับ 52.6 ในเดือนมิ.ย. และสูงกว่าที�

นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 53.6 

• (-) Eli Lilly เผยกําลังทดสอบยาต้านไวรัสโควิด-19 ในเฟสสุดท้าย  Eli Lilly & Co ซึ�งเป็นบริษัทยาของสหรัฐ แถลงในวนันี �ว่า ทางบริษัทกําลงัเริ�มต้น

ทดสอบยา LY-CoV555 ในเฟสสุดท้าย  ทั �งนี � Eli Lilly & Co พฒันายา LY-CoV555 ซึ�งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ร่วมกบับริษัท AbCellera ซึ�งเป็นบริษัท

เทคโนโลยีชีวภาพของแคนาดา โดยจะมีการทดลองในอาสาสมคัรจํานวน 2,400 ราย ซึ�งเป็นเจ้าหน้าที�และผู้ ที�อาศยัอยู่ในบ้านพกัคนชราในสหรัฐที�เคยมี

รายงานการตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19   

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 236.08 จุด ขานรับข่าวซื �อกิจการ,ภาคการผลิตสหรัฐสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นเมื�อคืนนี � (3 ส.ค.) ขณะที�

ดชันี Nasdaq ปิดทํานิวไฮ ขานรับดชันีภาคการผลิตของสหรัฐที�พุ่งขึ �นแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจากข่าวการซื �อกิจการ

ในภาคธุรกิจ ซึ�งรวมถึงข่าวไมโครซอฟท์เจรจาซื �อกิจการ TikTok และกูเกิลเข้าซื �อหุ้นในบริษัท ADT ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจรจาเกี�ยวกับ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในสหรัฐ รวมทั �งตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.ของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี �  ดชันีเฉลี�ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 26,664.40 จุด พุ่งขึ �น 236.08 จุด หรือ +0.89% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,294.61 จุด เพิ�มขึ �น 23.49 จุด หรือ +0.72% 

ดชันี Nasdaq ปิดที� 10,902.80 จดุ เพิ�มขึ �น 157.53 จดุ หรือ +1.47% 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับภาคการผลิตสหรัฐสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (3 ส.ค.) ขานรับดชันีภาคการผลิตที�ขยายตวัแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที�นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

เดือนก.ค.ของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนัศกุร์นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้า

เงิน เพิ�มขึ �น 0.19% แตะที�ระดบั 93.5485 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์แข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.97 เยน จากระดบั 105.77 เยน และแข็งค่าเมื�อ

เทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดบั0.9178 ฟรังก์ จากระดบั 0.9138 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3385 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3384 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1759 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1782 ดอลลาร์ 

ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3074 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3101 ดอลลาร์  

 

 

 

                         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  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.   0.6% -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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


