
 

 

 

   

2,000  1,988  1,971 

 2,031  2,043  2,056 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเช้าทะยานขึ �นทาํระดบัสูงสดุเป็นประวติัการณค์รั�งใหม่ที%บริเวณ  2,031 ดอลลารต่์อออนซ ์ก่อนที%จะย่อลงมาเล็กนอ้ย แต่ยงัยืนเหนือ 2,000 ดอลลารต่์อ
ออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแกรง่ ท่ามกลางแรงซื �อหนาแน่น โดยปัจจยัพื �นฐานส่วนใหญ่ยงัคงสนบัสนนุการปรบัตวัขึ �นของราคาทองคาํ ทั�ง Dollar Index ที%มีทิศทางรว่งลงต่อเนื%อง ในขณะที%
นักลงทุนกาํลังรอจับตาแผนเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 หลัง นายสตีเว่น มนูชิน รมว.คลังสหรฐั ระบุว่า คณะบริหารของทาํเนียบขาว และแกนนาํพรรคเดโมแครตใน             
สภาคองเกรส จะพยายามเจรจาใหบ้รรลุขอ้ตกลงทั�งหมดภายในสปัดาหนี์ � เพื%อใหม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านความเห็นชอบจากรฐัสภา และวฒุิสภาสหรฐัในสัปดาหห์นา้       
จึงแนะนาํติดตามความเคลื%อนไหวของสกลุเงินดอลลาร ์เพื%อพิจารณาลงทนุทองคาํเพิ%มเติม หากดอลลารย์งัคงอ่อนแอต่อ คาดช่วยหนนุราคาทองคาํใหแ้กว่งตวัระดบัสงูต่อไปได ้
นอกจากนี � แนะนาํติดตามสถานการณค์วามตงึเครียดที%เพิ%มขึ �นระหว่างสหรฐัและจีน และการเมืองระหว่างประเทศอย่างใกลชิ้ด สาํหรบัช่วงบ่ายวนันี �แนะนาํติดตามผลการประชุม
กนง.ของไทย คาดคงดอกเบี �ยไวที้% 0.50% จึงทาํใหเ้งินบาทอยู่ในช่วงของการแข็งค่า ล่าสดุเคลื%อนไหวใกล ้31 บาท/ดอลลาร ์จึงเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํในประเทศ แต่แนะนาํ
ติดตามมมุมองของกนง.ที%มีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที%เหลือของปี เพราะหากมองเศรษฐกิจชะลอตวัต่อและเปิดโอกาสการลดดอกเบี �ยในอนาคต อาจช่วยชะลอการแข็งค่าของ     
เงินบาทได ้ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาเริ%มมีการอ่อนตวักลบัทกุครั�งเมื%อราคาดีดตวัขึ �นสรา้งระดับสงูสดุใหม่เป็นประวติัการณ ์ หากการอ่อนตวัลงอยู่ในระดบัจาํกัด    
จะทาํใหแ้รงขายชะลอตวัลง และราคาอาจมีโอกาสดีดตวักลบัขึ �นทดสอบแนวตา้นโซน 2,031 ดอลลารต่์อออนซอ์ีกครั�ง ทั�งนี � ประเมินแนวรบั ระยะสั�นโซน 2,011-2,000 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์และแนวรบัสาํคญับรเิวณ  1,988 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ หากราคาสามารถยืนเหนือ 2,011-2,000 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้แนะนาํเขา้ซื �อ (ตดัขาดทนุหาก
หลดุ 1,988 ดอลลารต่์อออนซ)์ และแบ่งทาํกาํไรบรเิวณแนวตา้น 2,031 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากผ่านขึ �นไปใหช้ะลอการขายออกไป 

                     พิจารณาโซน  2,011-2,000 ดอ ลลาร ต์่อ ออ น ซ ์

ในการ เปิดสถานซื%อ  ขณะท ี*การ เปิดสถานะซ ื%อจาํเป็นต้องรอ

การอ่อนตัวลงเข ้าใกล้แนวร ับซ ึ*งจะเป็นการเก็งกาํไรระยะสั%น

เทา่นั%น 
 

05 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

05/08/2563  11.59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 2,017.50 2,022.07 4.57  0.23% 

Spot Silver ($) 25.99 25.96 -0.03  -0.10% 

เงนิบาท (฿/$) 31.03 30.98 -0.05  -0.16% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,050 29,450 400  1.38% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.43 44.38 -0.05  -0.11% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.50 41.59 0.09  0.22% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1795 1.1817 0.0022  0.18% 

ที*มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนขณะบอนดย์ลีดร์ ่วงจากวติกเศรษฐกิจ ดอลลารถ์กูกดดนัในวนันี� จากยูโรที%พุ่งขึ �นและผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัที%รว่งลง ขณะที%
แผนเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 ล่าสุดเผชิญอุปสรรคในสภาคองเกรส และนักลงทุนคาดว่าการฟื�นตัวของเศรษฐกิจจะไม่ราบรื%น  เมื%อวานนี�
เจา้หนา้ที%เจรจาทาํเนียบขาวประกาศว่า จะรว่มมือ "ตลอด 24 ชั%วโมง" กบัสมาชิกสภาคองเกรสสงักดัพรรคเดโมแครต เพื%อพยายามบรรลุขอ้ตกลงต่อ
มาตรการเยียวยาโควดิ-19 ภายในปลายสปัดาหนี์� 

 (+) มนูช ิน  เผยการเจรจาข้อตกลงมาตรการกระตุ้นศก.จะได้ข ้อสรุปภายในสัปดาหน์ี% สาํนักข่าวรอยเตอร ์รายงานว่านายสตีเว่น มนูชิน 
รฐัมนตรีกระทรวงการคลังสหรฐัฯ ระบุว่าการเจรจาระหว่างคณะบริหารของทาํเนียบขาว และแกนนาํพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรส เพื%อบรรลุ
ขอ้ตกลงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ จะไดข้อ้สรุปทั�งหมดภายในสดุสปัดาหนี์� หลงัจากทั�งสองฝ่ายเจรจากนัมาอย่างยาวนานตลอด 1 สปัดาห์
ที%ผ่านมา นายมนชิูน กล่าวว่า การเจรจาคืบหนา้เป็นอย่างมาก แต่ทั�งสองฝ่ายยงัมีความเห็นที%ขัดแยง้กนัในบางประเด็นซึ%งทาํใหย้ังไม่สามารถบรรลุ
ขอ้ตกลงได ้อย่างไรก็ตามทั�งสองฝ่ายยืนยนัวา่จะพยายามบรรลขุอ้ตกลงทั�งหมดภายในสปัดาหนี์� เพื%อใหม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านความเหน็ชอบ
จากรฐัสภา และวุฒิสภาสหรฐัฯ ในสัปดาหห์นา้ ดา้นนาย มิตช ์แมคคอนเนลล ์ผู้นาํเสียงขา้งมากในวุฒิสภา จากพรรครีพับริกัน ยืนยันว่าพรอ้ม
สนับสนุนข้อตกลงทั�งหมดหากทั�งสองฝ่ายบรรลุขอ้ตกลงได ้ ขณะที%นายชัค ซูเมอร ์ผู้นาํเสียงขา้งน้อยจากพรรคเดโมแครต เผยว่าทั�งสองฝ่ายจะ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงไดภ้ายในสัปดาหนี์�ซึ%งหวงัว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่นี �จะตอบสนองต่อความทา้ทายดา้นสุขภาพและเศรษฐกิจที%
เกิดจากไวรสัโควดิ-19 

 (+) รมว.สาธารณสุขสหรัฐเตร ียมเยือนไต้หวัน คาดส่งผลสัมพันธจ์ ีน-สหรัฐยิ*งตึงเคร ียด สถาบนัอเมริกนัในไตห้วนัรายงานว่า นายอเล็กซ ์เอ
ซาร ์รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบรกิารมนษุยข์องสหรฐั มีกาํหนดเดินทางเยือนไตห้วนัเร็ว ๆ นี � โดยความเคลื%อนไหวดงักล่าวที%มีแนวโนม้จะทาํ
ใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างสหรฐักับจีนตงึเครียดขึ �นอีก กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนษุยข์องสหรฐัระบุว่า การเดินทางเยือนครั�งนี �จะนบัเป็นครั�ง
แรกในรอบ 6 ปี ที%เจา้หนา้ที%ระดบัรฐัมนตรีของสหรฐัเดินทางเยือนไตห้วนั "ไตห้วนัเป็นตน้แบบของความโปร่งใสและการใหค้วามร่วมมือดา้นสุขภาพ
ระดบัโลกในช่วงที%โควดิ-19 แพรร่ะบาดทั%วโลกและก่อนหนา้นั�นมานานแลว้" นายเอซารก์ล่าวในแถลงการณ ์พรอ้มประกาศแผนนาํคณะทตูเดนิทางไป
ยังไตห้วนั นายเอซารก์ล่าวว่า เขารอคอยที%จะแจง้ใหไ้ตห้วนัทราบถึงการสนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ที%มีใหก้ับความเป็นผูน้าํดา้น
สขุภาพระดบัโลกของไตห้วนั และเนน้ยํ�าถึงความเชื%อที%มีรว่มกนัในเรื%องที%วา่ สงัคมเสรีและประชาธิปไตยนั�นเป็นรูปแบบที%ดีที%สุดสาํหรบัการปกป้องและ
ส่งเสริมสุขภาพ" สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า เมื%อปี 2557 จีน่า แมกคารที์ ผูบ้ริหารสาํนักงานคุม้ครองสิ%งแวดลอ้มสหรฐั (EPA) เคยเดินทางเยือน
ไตห้วนั และมีการพูดคุยกบันายหม่า อิง จิ%ว ซึ%งดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีไตห้วนัในขณะนั�น โดยเมื%อครั�งนั�นทางจีนไดแ้สดงความไม่พอใจในเรื%อง
ดงักล่าว 

 (+/-) ทาํเนียบขาวเผยไม่ช ัดเจนว่ารบ.สหรัฐจะได้ร ับส่วนแบ่งจากการขาย"TikTok"หร ือไม่ เมื%อวานนี�เจา้หนา้ที%ทาํเนียบขาวไม่สามารถระบุได้
ว่า รฐับาลสหรฐัจะไดร้บัส่วนแบ่งจากการขายกิจการในสหรฐัของแอพพลิเคชั%น "TikTok"  ไดอ้ย่างไร ในช่วง 1 วนัหลังจากที%ประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรมัป์ของสหรฐัเรียกรอ้งเงินส่วนแบ่ง นายแลรร์ีย ์คดัโลว ์ที%ปรกึษาเศรษฐกิจทาํเนียบขาวระบุผ่านสถานีโทรทศัน ์Fox Business Network เมื%อวานนี�
ว่า "ไม่มีแผนที%เฉพาะเจาะจง" เขากล่าวว่า "นั%นอาจเป็นเพียงความคิดของท่านประธานาธิบดี เพราะกระทรวงการคลังตอ้งดาํเนินการอย่างมาก
เกี%ยวกบัเรื%องนี� มีทางเลือกมากมาย ผมไม่มั%นใจว่า นั%นเป็นแนวคิดเฉพาะเจาะจงที%จะมีดาํเนินการตามหรือไม่...ในเรื%องค่าธรรมเนียมหรืออะไรแบบนั�น 
ทกุอย่างยงัตอ้งจบัตาดตูอ่ไป" 

 (+/-) ติดตามประชุมกนง.บ่ายนี% คาดคงดอกเบี%ย จบัตาประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั�งที% 5/2563 ในช่วงบ่ายวนันี� โดยตลาด
ส่วนใหญ่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี �ยนโยบายที% 0.50% โดยมองว่ากนง.จะเนน้ยํ�าความไม่แน่นอนต่อทิศทางการฟื�นตวัของเศรษฐกิจในระยะถัดไป 
และพรอ้มจะใชเ้ครื%องมือที%เหมาะสมเพิ%มเตมิหากจาํเป็น 

 
 

  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.  
 

0.7%** -0.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั%งซื �อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  
 

6.2%** 8.0% 

 21.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื%อมั%นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  
 

46.8** 44.0 

วนัพธุที% 5 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารโดย Caixin   54.3** 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 ์   -3.4M -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 ้

 
 

 


