
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 1,988 1,971 

2,031 2,043 2,056 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น 41.12  ดอลลาร์ต่อออนซ์  หรือ +2% ภายในวนัเดียว  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนทั �งจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยหื �นฐานที.แข็งแกร่ง  ทั �งนี �  เกิดแรงซื �อตาม
ทางเทคนิคหลงัจากราคาสามารถทะลขุึ �นมายืนเหนิอโซนระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ได้หลงัจากทดสอบหลายครั �งในช่วงที.ผ่านมา  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนุนจากแรงซื �อสินทรัพย์ปลอดภัย
ในวงกว้างท่ามกลางความเสี.ยงทางเศรษฐกิจและการการเมือง  สง่ผลให้ทองคําได้รับแรงหนนุพร้อมๆพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ซึ.งแรงซื �อพนัธบตัรรัฐบาลได้กดดนับอนด์ยีลด์สหรัฐอาย ุ5 ปีให้แตะระดบัตํ.าสดุ
เป็นประวติัการณ์  สว่นบอนด์ยีลด์สหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัลดลงสูร่ะดบั 0.505% ตํ.าสดุในรอบ 5 เดือนซึ.งเป็นแรงหนุนเพิ.มเติมให้แก่ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที.ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  
พร้อมกนันี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ.มจากความหวงัวา่พรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวจะบรรลขุ้อตกลงเกี.ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมใ่นไมช้่านี �  ซึ.งสภาพคล่องที.เพิ.มขึ �น
จากการดําเนินมาตรการดังกล่าวหนุนการคาดการณ์ที.ว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสงูขึ �น อันนําไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury 
Inflation Protected Securities (TIPS) อาย ุ10 ปีติดลบเพิ.มสูร่ะดบั -1.06%  ส่วนดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง  -0.17% ปัจจัยที.กล่าวมาทั �งหมดหนุนราคาทองคําให้ทะยานขึ �นทะลรุะดับ 2,000 ดลอลาร์ต่อ
ออนซ์พร้อมกบัทะยานขึ �นต่อในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชียแตะระดบั 2,031 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนจะมีแรงขายทํากําไรสลบัออกมา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ.ม +9.36 ตัน สะท้อนกระแสเงินทุน
ไหลเข้า ETF ทองแกร่ง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP, ดชันี PMI ภาคการบริการจากมาร์กิตและ ISM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2019.89 1966.10 1976.17 2016.38 41.12 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1958.50 24.18 43.68 

MA 50 Days 1801.19 19.47 41.96 

MA 200 Days 1638.81 17.33 47.25 

RSI 9 Days 86.99 77.96 63.42 

RSI 14 Days 84.83 77.81 61.57 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,257.73 +9.36 

ishare 17,649.43 +8.74 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9961 -0.3002 -0.3387 

10 วนั 0.8817 -0.6835 0.8721 

20 วนั 0.9701 0.1410 0.9601 

50 วนั 0.9582 0.6234 0.9036 

100 วนั 0.9418 0.6187 0.8252 

200 วนั 0.4780 -0.5389 0.4826 

 

 

05 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               พิจารณาโซน 2,011-2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในการเปิดสถานซื �อ ขณะที#การเปิดสถานะซื �อจําเป็นต้อง

รอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับซึ# งจะเป็นการเก็งกําไร

ระยะสั�นเท่านั�น 

 

 

ราคาเริ.มมีการออ่นตวักลบัทกุครั �งเมื.อราคาดีดตวัขึ �นสร้างระดบัสงูสดุใหม่เป็นประวตัิการณ์  หาก
การออ่นตวัลงอยูใ่นระดบัจํากดัจะทําให้แรงขายชะลอตวัลง และราคาอาจมีโอกาสดีดตวักลบัขึ �น
ทดสอบแนวต้านโซน 2,031 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั �ง ทั �งนี � ประเมินแนวรับ ระยะสั �นโซน 2,011-
2,000 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และแนวรับสําคญับริเวณ  1,988 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) รมว.คลังสหรัฐคาดบรรลุข้อตกลงแผนกระตุ้นปลายสัปดาห์ขณะเร่งทาํงานตลอด 24 ชม.  เมื.อวานนี �เจ้าหน้าที.เจรจาทําเนียบขาว

ประกาศว่า จะร่วมมือ "ตลอด 24 ชั.วโมง" กบัสมาชิกสภาคองเกรสสงักดัพรรคเดโมแครต เพื.อพยายามบรรลขุ้อตกลงต่อมาตรการเยียวยาโควิด-19 

ภายในปลายสปัดาห์นี � ขณะที.โรคระบาดส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อชีวิตชาวอเมริกนั  หลงัการประชมุช่วงบ่ายของเจ้าหน้าที.เจรจาหลกั 4 คน นาย

สตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐแสดงความเป็นไปได้ในการทําข้อตกลงภายในปลายสปัดาห์นี � ซึ.งอาจเปิดทางสําหรับการลงมติในวฒิุสภาและสภา

ผู้แทนราษฎร  นายมนชิูนระบวุ่า เจ้าหน้าที.เจรจาจะ "ทํางานตลอด 24 ชั.วโมง" ในขณะนี � และได้กําหนดกรอบเวลา "เพื.อที.ว่าสภาจะสามารถผ่านร่าง

กฎหมายในสปัดาห์หน้า" หากมีข้อตกลงเบื �องต้น 

• (+) ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก จบัตาเจรจามาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื.อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขาย

ที.ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื.อคืนนี � (4 ส.ค.) ขณะที.นกัลงทนุจบัตาการเจรจาระหว่างสภาคองเกรสและทําเนียบขาวเกี.ยวกบัการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ รวมทั �งจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวนัศกุร์นี �  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื.อเทียบกบัเงินเยน ที.

ระดบั 105.76 เยน จากระดบั 105.97 เยน และอ่อนค่าเมื.อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที.ระดบั 0.9144 ฟรังก์ จากระดบั 0.9178 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์

สหรัฐยังอ่อนค่าเมื.อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที.ระดบั 1.3342 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3385 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื.อเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ ที.ระดบั 1.1783 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1759 ดอลลาร์ ขณะที.ปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะ 1.3057 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3074 ดอลลาร์  

• (-) สหรัฐเผยยอดสั# งซื �อภาคโรงงานเพิ#มขึ �นมากกว่าคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คําสั.งซื �อภาคโรงงานของสหรัฐ

เพิ.มขึ �น 6.2% ในเดือนมิ.ย. สงูกว่าที.นกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ.มขึ �น 5.0% หลงัจากพุ่งขึ �น 7.7% ในเดือนพ.ค. 

• (-) "ทรัมป์"เผยชาวอเมริกันอาจได้วัคซีนต้านโควิดเร็วกว่าที#รัฐบาลตั �งเป้าในปลายปีนี �  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ชาวอเมริกนั

อาจได้รับวคัซนีต้านโควิด-19 เร็วกว่าที.รัฐบาลตั �งเป้าไว้ในช่วงปลายปีนี � หรือต้นปีหน้า  "เราให้ความสําคญัทั �งความเร็วในการอนมุติัวคัซีน และความ

ปลอดภยัของวคัซนี และเราจะมีวคัซนีภายในปีนี � ซึ.งอาจเร็วกว่าปลายปีนี � โดยเรากําลงัเร่งผลิตเป็นการล่วงหน้าสําหรับวคัซีนที.มีประสิทธิภาพมาก

ที.สดุ เพื.อให้พร้อมใช้ทนัทีที.ได้รับการอนมุติั" ปธน.ทรัมป์กล่าว  อย่างไรก็ดี ผู้ เชี.ยวชาญระบวุ่า ยงัไม่มีการรับประกนัว่าจะมีวคัซีนที.มีประสิทธิภาพใน

การต้านไวรัสโควิด-19 ในปีหน้า ถงึแม้บริษัทต่างๆกําลงัเร่งผลิตวคัซีนหลายล้านโดสในขณะนี � แต่ก็มีแนวโน้มที.จะต้องมีการฉีดวคัซีนดงักล่าวถึง 2 

เข็มเพื.อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 ซึ.งจะเป็นปัจจยัจํากดัจํานวนผู้ ที.สามารถเข้าถงึวคัซนีดงักล่าว 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 164.07 จุด รับแรงซื �อหุ้นพลังงาน,จับตามาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื.อคืนนี � (4 

ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �นของหุ้นกลุ่มพลงังาน หลงัจากราคานํ �ามนัดิบปรับตวัขึ �นอย่างต่อเนื.อง ขณะที.นกัลงทนุจบัตาการเจรจาระหว่าง

สภาคองเกรสและทําเนียบขาวเกี.ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ โดยมีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะว่า การเจรจามีความคืบหน้า  

ดชันีเฉลี.ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที. 26,828.47 จดุ เพิ.มขึ �น 164.07 จดุ หรือ +0.62% ขณะที.ดชันี S&P500 ปิดที. 3,306.51 จดุ เพิ.มขึ �น 11.90 จดุ 

หรือ +0.36% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที. 10,941.17 จดุ เพิ.มขึ �น 38.37 จดุ หรือ +0.35% 

• (+/-) "ทรัมป์"ยันไม่ล็อกดาวน์รอบสอง หวั#นเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กล่าวว่า การปิดเศรษฐกิจสหรัฐเพื.อสกดั

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี  "การล็อกดาวน์อย่างถาวรไม่ใช่แนวทางที.เหมาะสม และจะเกิดผลเสียในที.สดุ

เกินกว่าที.รัฐบาลจะสามารถป้องกันได้" ปธน.ทรัมป์กล่าว ปธน.ทรัมป์เปิดเผยว่า การที.รัฐบาลประกาศปิดเศรษฐกิจในช่วงแรกก็เพื.อป้องกันมิให้

โรงพยาบาลต่างๆเผชิญกบัภาวะที.ไม่สามารถรับมือกบัผู้ ป่วยจํานวนมาก และเพื.อให้เจ้าหน้าที.สาธารณสขุและผู้ เชี.ยวชาญมีเวลาในการศึกษาไวรัส

โควิด-19 ซึ.งเป็นเรื.องใหม่ในขณะนั �น เพื.อพฒันายาและวคัซนีในการต้านไวรัสดงักล่าว 

 

 

 

                         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.  0.7%** -0.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั.งซื �อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  6.2%** 8.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื.อมั.นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  46.8** 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 

 
 

 

 

 

 


