
  

                           ระยะสั�นราคามีการ เคลื�อนไหวในท ิศทางขาข ึ�น  หาก
การ ย่อ ตัวลงข อ งร าคาท อ งคํายังไม่ห ลุดแ น วร ับ บ ร ิเวณ 2,011-2,000 
ดอลลารต์่อออนซ ์อาจเห ็นแรงซ ื�อ เก็งก ําไรกลับเข ้ามา และท ําให้ราคา
ทองคํามีโอกาสดีดกลับข ึ�น ไปทดสอบแนวต้าน  2,039-2,043 ดอลลาร ์
ต่อออนซ ์หากผ่านได้จะมีแนวต้านถัดไปโซน 2,056 ดอลลารต์่อออนซ  ์
 

05 สงิหาคม 2563 

สรุป  นายอเล็กซ ์อาซาร ์รฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสขุสหรฐัจะเดินทางเยือนไตห้วนัในไม่กี$วนัขา้งหนา้ ซึ$งเป็นเจา้หนา้ที$ของคณะรฐัมนตรสีหรฐัคนแรกที$
เยือนไตห้วนัในรอบ 6 ปี ความเคลื$อนไหวดงักล่าวถกูมองว่าเป็นการจงใจสรา้งความไม่พอใจแก่จีน ซึ$งก่อนหนา้นี . จีนยืนกรานคดัคา้นกรณีสหรฐัขายอาวธุ
ใหภ้มิูภาคไตห้วนัของจีน การกระทาํของสหรฐัละเมิดหลกัการจีนเดียว ซึ$งจีนมองว่าไตห้วนัเป็นส่วนหนึ$งของจีน รวมทั.ง ประเด็นการระบาดของโควิด-19, 
การดาํเนินการของจีนต่อฮ่องกง, ความขัดแยง้ทางการคา้อันยาวนาน และความขัดแยง้พื .นที$ทบัซอ้นบริเวณทะเลจีนใต ้กระตุน้แรงซื .อทองคาํในฐานะ
สินทรพัยป์ลอดภยั ทั.งนี . ราคาทองคาํพยายามจะทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 2,039-2,043 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากไม่สามารถผ่านได ้อาจเกิดการขายทาํ
กาํไรกดดนัใหร้าคาทองคาํอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรบัหรอืกรอบดา้นล่างบรเิวณ 2,011-2,000 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํใหล้งทนุระยะสั.นโดยรอซื .อเมื$อ
ราคาย่อตวัลงไปบริเวณแนวรบัและสามารถยืนเหนือได ้และใหข้ายทาํกาํไรเมื$อราคาดีดตวัขึ .นไม่ผ่านแนวตา้น 2,039-2,043 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หาก
ผ่านได ้สามารถถือสถานะซื .อต่อ โดยราคาทองคาํมีลักษณะการปรบัตวัเพิ$มขึ .นอย่างมาก ราคาอาจมีการแกว่งตวัเพิ$มตามระดับราคาที$เคลื$อนไหวใน
ระดบัสงู 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

5/08/2563 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 2,017.50 2,034.85 17.35  0.86% 

Spot Silver ($) 25.99 26.62 0.63  2.43% 

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

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,050 29,700 650  2.24% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.43 44.63 0.20  0.45% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.50 41.97 0.47  1.13% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1795 1.1841 0.0046  0.39% 

ที�มา : Bisnews 

ท ี�มา : Bisnews 
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 (+) PMI ชี�ภาคบร ิการเยอรมันดีดตัวข ึ �นแต่หนทางการฟื� นตัวยังยาวไกล Markit ซึ$งเป็นผูจ้ดัทาํดชันีเปิดเผยว่า ภาวะธุรกิจในภาคบริการของ
เยอรมนีดีดตวัขึ .นสู่แดนขยายตวัในเดือนก.ค. นาํโดยการฟื.นตวัในภาคบริการทั$วไปและบรกิารอื$นๆสาํหรบัผูบ้รโิภคซึ$งก่อนหนา้นี .ไดร้บัผลกระทบอย่าง
หนกัจากการควบคมุโควิด-19 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคบรกิารของเยอรมนีจาก IHS Markit ในวนันี . ปรบัขึ .นสู่ 55.6 ซึ$งนบัเป็นครั.งแรกที$อยู่
เหนือระดบั 50.0 ที$แบง่แยกการขยายตวัจากการหดตวั นบัตั.งแต่ที$มีการใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นเดือนมี.ค. 

 (+) PMI ช ี �ก ิจกรรมธุรกิจยูโรโซนกลับสู่การขยายตัวเล็กน้อยในก.ค. การสาํรวจแสดงว่า กิจกรรมธุรกิจของยโูรโซนกลบัสู่การขยายตวัเล็กนอ้ยใน
เดือนก.ค. ขณะที$มีการยกเลิกมาตรการควบคมุบางประการที$บงัคบัใชเ้พื$อยบัยั.งการแพรก่ระจายของโควิด-19 แต่การดีดตวัในอตุสาหกรรมบรกิารของ
ยโูรโซนตํ$ากว่าที$คาดไว ้ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) รวมขั.นสดุทา้ยของยโูรโซนจาก IHS Markit ในวนันี . ดีดตวัขึ .นสู่ 54.9 ในเดือนก.ค. จาก 48.5 ใน
เดือนมิ.ย. และสงูกว่าประมาณการขั.นตน้ที$ 54.8 ก่อนหนา้นี .ดชันีดงักล่าวอยู่ต ํ$ากว่าระดบั 50 ที$แบ่งแยกการขยายตวัจากการหดตวั เป็นเวลา 4 เดือน 
ในขณะที$ประชาชนสามารถใชบ้รกิารบารแ์ละรา้นอาหารอีกครั.ง ดชันี PMI ภาคบรกิารปรบัขึ .นสู่ 54.7 ซึ$งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั.งแต่เดือนก.ย.2018 จาก 
48.3 แต่ตํ$ากว่าตวัเลขขั.นตน้ที$ 55.1 

 (+) กนง.หว่งบาทแข ็งสั�งติดตามใกล้ช ิด จากสภาพคล่องท ี�ส ูงในระบบการเงนิโลก มีโอกาสไหลเข ้าไทยเป็นช่วงๆ  นายทิตนนัทิQ มลัลิกะมาส 
ผูช่้วยผูว่้าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวในการแถลงข่าว
ว่า ดา้นอตัราแลกเปลี$ยน ค่าเงินบาทผนัผวนสงูขึ .นจากการประชมุครั.งก่อน ในช่วง 2 สปัดาหที์$ผ่านมาค่าเงินบาทกลบัมาโนม้แข็งค่าตามการอ่อนค่า
ของดอลลาร ์กนง.จึงเห็นว่าหากเงินบาทกลบัมาแข็งค่าขึ .นเรว็อาจส่งผลกระทบต่อการฟื.นตวัของเศรษฐกิจได ้จงึเห็นควรใหติ้ดตามสถานการณต์ลาด
อตัราแลกเปลี$ยนอย่างใกลชิ้ด รวมทั.งประเมินความจาํเป็นของการดาํเนินมาตรการที$เหมาะสมเพิ$มเติมระบบการเงินมีเสถียรภาพ 

 (-) 'เวิลดแ์บงก'์ ช ี � ศก.จีนดีดตัวแรง 3.2% เร ิ�มฟื� นโควิด  นายมารติ์น เรเซอร ์ผูอ้าํนวยการธนาคารโลก(เวิลดแ์บงก)์ ประจาํประเทศจีน กล่าวให้
สมัภาษณพิ์เศษกบัสาํนกัข่าวซนิหวัว่า เศรษฐกิจจีนดีดตวัขึ .นดีกว่าการคาดการณใ์นไตรมาสสอง แมเ้ศรษฐกิจจีนเผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด-19 “เศรษฐกิจดีดตวัขึ .นมากกว่าที$เราไดค้าดการณไ์วเ้มื$อเดือน มิ.ย. ซึ$งเป็นช่วงที$เราเผยแพรร่ายงานคาดการณแ์นวโนม้เศรษฐกิจโลก และเราก็ได้
ปรบัปรุงตวัเลขคาดการณข์องเราตามนั.น” นายเรเซอรก์ล่าว 

 (-) ห ุน้จนีปร ับข ึ �นต่อเนื�องขณะตลาดยังหวังเศรษฐกิจฟื� นตัว หุน้จีนปิดปรบัขึ .นเป็นวนัที$ 4 ติดต่อกนัในวนันี . โดยนกัลงทนุยงัมีความหวงัในการฟื.น
ตวัของเศรษฐกิจจีนหลงัการระบาดของโควิด-19 ขณะที$ภาคบรกิารของจีนยงัคงขยายตวัต่อเนื$อง  ดชันีเซี$ยงไฮค้อมโพสิตของจีนปิดที$ 3,377.56 บวก 
5.88 จดุหรอื +0.17% ดชันีหุน้บลชิูพ CSI300 ปิดที$ 4,777.11 บวก 1.31 จดุหรอื +0.03% ดชันีเซนิเจิ .นปรบัขึ .น 0.8% และดชันี ChiNext Composite 
กระดานหุน้สตารท์-อพัปรบัขึ .นเกือบ 1% 

 (-)  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดบวก ขานร ับผลประกอบการ, เจรจามาตรการกระตุ้นศก.สหร ัฐคืบหน้า ตลาดหุน้ยโุรปปรบัตวัขึ .นในช่วงเปิดตลาดวนันี . 
หลงัจากที$ปรบัตวัลดลง 6 วนัในรอบ 8 วนัทาํการที$ผ่านมา โดยภาวะการซื .อขายไดแ้รงหนนุจากผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีน รวมทั.งความคืบหนา้
ในการเจรจาระหว่างสภาคองเกรสและทาํเนียบขาวเกี$ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที$ระดบั 365.65 
จดุ เพิ$มขึ .น 2.26 จดุ หรอื +0.62% 

 (-) ดาวโจนสฟิ์วเจอรพ์ ุง่กว่า 150 จุด ร ับความหวังใกล้บรรลุข ้อตกลงกระตุ้นศก. ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรพ์ุ่งขึ .นกว่า 150 จดุในช่วงบา่ยวนันี . โดย
ไดแ้รงหนนุจากการที$นกัลงทนุคาดหวงัว่า ทาํเนียบขาวและสภาคองเกรสจะสามารถบรรลขุอ้ตกลงในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจครั.งใหม่ ณ 
เวลา 14.40 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอร ์พุ่งขึ .น 151 จดุ หรอื 0.57% แตะที$ 26,868 จดุ คณะบรหิารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ และ
แกนนาํพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรส ไดต้กลงกนัว่า ทั.งสองฝ่ายจะพยายามบรรลขุอ้ตกลงเกี$ยวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ภายในช่วง
สดุสปัดาหที์$จะถงึนี . หลงัจากที$การเจรจายืดเยื .อมาเป็นเวลานานกว่า 1 สปัดาหแ์ลว้ 

 

ท ี�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   54.1** 58.4 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี .ยนโยบาย   0.50%** 0.50% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบรกิารขั.นสดุทา้ย   55.6** 56.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบรกิารขั.นสดุทา้ย   54.7** 55.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบรกิารขั.นสดุทา้ย   56.5** 56.6 

 16.00น. ยโุรป ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.   5.7%** 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 ซึ$งอาจมีการเปลี$ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


