
 

 

 

   

2,028  2,011  2,000 

 2,056  2,069  2,084 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตวัระดบัสงู  เคลื�อนไหวไม่ไกลจาก All Time High บรเิวณ 2,055 ดอลลารต์่อออนซที์�ทาํไวเ้มื�อวานนี0  รบัแรงหนนุจากดอลลาร์
มีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื�อง ในขณะที�อัตราผลตอบแทนพันธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) อายุ 10 ปีติดลบเพิ�มสู่
ระดบั -1.06% สะทอ้นการคาดการณเ์งินเฟ้อในตลาด ขณะที�ตลาดกาํลงัรอจบัตาการเจรจาแผนเยียวยาเศรษฐกิจจากโควดิ-19ครั0งใหม่จากรฐับาลสหรฐัอย่าง
ใกล้ชิด  นอกจากนี0 ตลาดรบัแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างสหรฐั-จีนที�เพิ�มขึ 0นต่อเนื�อง หลังจาก นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั ได้
เรียกรอ้งใหท้าํการแบนแอปพลิเคชนัตา่งๆ ของจีน อาทิเช่น TikTok และ WeChat โดยใหเ้หตผุลว่า เป็นแอปที�ไม่น่าไวใ้จ และเป็นภยัคกุคามขอ้มลูส่วนบุคคล
ของชาวอเมริกนัและอา้งว่าอาจเป็นเครื�องมือของรฐับาลจีนในการเผยแพร่และเซ็นเซอรค์อนเทนตต์่างๆ  จึงแนะนาํติดตามท่าทีของสหรฐัและจีนต่อไปอย่าง
ใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํสามารถสรา้งระดบัสูงสุดประวตักิารณใ์หม่อย่างต่อเนื�อง ทาํใหแ้นวโนม้เชิงบวกชดัเจนขึ 0น แตห่ากวนันี0
ราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือ 2,045-2,056 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้จะเกิดแรงขายทาํกาํไรออกมา โดยแนวรบัจะอยู่ที� 2,033-2,028 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขณะที�
หากยืนเหนือแนวตา้น  2,056 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้มีโอกาสดีดตวัขึ 0นตอ่ทดสอบแนวตา้นถดัไป แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ สามารถเขา้ซื 0อ หากราคาอ่อนตวัลง
ไม่หลุดแนวรบั 2,033-2,028 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์สถานะซื 0อหากราคาหลุด 2,028 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที�ราคาปรบัตวัขึ 0นอาจทยอยแบ่งทองคาํ
ออกขายทาํกาํไรหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 2,045-2,056 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

         แน ะนําซ ื�อ ข ายท ําก ําไรร ะยะสั�น จากการแ กว่งตัว 

หากราคาสามารถยืน เห นือ โซนแนวร ับ 2,033-2,028 ดอลลารต์่อ

ออนซไ์ด้  อาจเข ้าซ ื�อลงทุนระยะสั�น  เพ ื1อ รอขายท ําก ําไรโซนแนว

ต้าน  2,045-2,056 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากผ่านได้ถอืต่อ 

06 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

06/08/2563  12.32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 2,037.70 2,049.55 11.85  0.58% 

Spot Silver ($) 26.93 27.46 0.54  1.99% 

เงนิบาท (฿/$) 31.01 31.07 0.06  0.19% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,700 29,950 250  0.84% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.17 45.28 0.11  0.24% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.17 42.15 -0.02  -0.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1866 1.1884 0.0019  0.16% 

ที1มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารป์ร ับตัวแคบเท ียบเยน กังวลโควิดระบาดฉุดตลาดแรงงานสหรัฐ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัปรบัตวัแคบในกรอบ 105 เยนในการซื 0อ
ขายที�ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี0 เนื�องจากนกัลงทนุกงัวลว่าการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานสหรฐั โดย
ความกังวลดังกล่าวไดส้กัดปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ 0นของตลาดหุน้นิวยอรก์เมื�อคืนนี0 สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที�ยงวันนี0ตามเวลาโตเกียว 
ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 105.53-105.54 เยน เมื�อเทียบกับ 105.55-105.65 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 105.67-105.68 เยนที�ตลาดโตเกียว เมื�อเวลา 
17.00 น. ของเมื�อวานนี0 ออโตเมติก ดาตา้ โพรเซสซิ�ง อิงค ์(ADP) และมูดี 0ส ์อนาลิติกส ์เปิดเผยว่า การจา้งงานของภาคเอกชนสหรฐัเพิ�มขึ 0นเพียง 
167,000 ตาํแหน่งในเดือนก.ค. ต ํ�ากว่าที�นกัวิเคราะหค์าดการณที์�ระดบั 1 ลา้นตาํแหน่ง และตํ�ากวา่อย่างมากจากระดบั 4.314 ลา้นตาํแหน่งในเดือน
มิ.ย. นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐั ซึ�งกระทรวงแรงงานสหรฐัมีกาํหนดเปิดเผยในวนัศกุรนี์ 0 ขณะที�นกัวเิคราะหค์าดการณว์่า 
ตวัเลขจา้งงานจะเพิ�มขึ 0น 1.36 ลา้นตาํแหน่งในเดือนก.ค. และคาดวา่อตัราการวา่งงานจะลดลงสู่ระดบั 10.7% 

 (+) "ปอมเปโอ "เร ียกร ้องบร ิษัทสหรัฐแบนแอป-ธุรกิจจีน  อ ้างความมั1นคง-มนุษยธรรม นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั ได้
เรียกรอ้งใหท้าํการแบนแอปพลิเคชนัต่างๆ ของจีนจากแพลตฟอรม์แอปสโตรข์องบริษัทสหรฐั โดยระบุว่าแอปของจีนไม่น่าไวใ้จ และเป็นภยัคุกคาม
ขอ้มลูส่วนบคุคลของชาวอเมริกนั อีกทั0งยงัไดเ้รียกรอ้งใหท้าํการแบนบรษัิทจีนบางรายดว้ยเหตผุลดา้นสิทธิมนษุยชนดว้ย นายปอมเปโอเปิดเผยว่า แอ
ปจีนที�ไม่น่าไวใ้จเช่น ติbกต็อก (TikTok) และวีแชท (WeChat) เป็นภยัคกุคามขอ้มลูส่วนบุคคล และอาจเป็นเครื�องมือของรฐับาลจีนในการเผยแพร่และ
เซ็นเซอรค์อนเทนตต์่างๆ นอกจากนี0 นายปอมเปโอยงัเรียกรอ้งใหป้ฏิเสธการนาํแอปของบรษัิทสหรฐัไปใชบ้นสมารท์โฟนของบริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี� 
โดยระบุว่า หวัเว่ยมีพฤติกรรมที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเขาไม่ตอ้งการใหบ้ริษัทสหรฐัเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง รวมทั0งยงัไดเ้รียกรอ้งใหบ้ริษัทสหรฐัเลิกใช้
บริการคลาวดข์องผูใ้หบ้ริการสญัชาติจีน เช่น เทนเซ็นต,์ อาลีบาบา และไป่ตูด้ว้ย ก่อนหนา้นี0 นายปอมเปโอเปิดเผยว่า สหรฐัจะออกมาตรการแบน
บริษัทซอฟตแ์วรข์องจีนอีกหลายแห่งที�ถูกมองว่ามีความเสี�ยงต่อความมั�นคงของชาติในเร็วๆ นี0 นายปอมเปโอกล่าวในรายการ "Sunday Morning 
Futures" ทางสถานีโทรทศันฟ็์อกซนิ์วสเ์มื�อวนัอาทิตยต์ามเวลาสหรฐัว่า บรษัิทซอฟตแ์วรจี์นที�ทาํธุรกิจอยู่ในสหรฐั ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ WeChat 
และบริษัทอีกหลายแห่งนั0น กาํลงัส่งขอ้มลูของสหรฐัใหก้บัทางการจีนโดยตรง นายปอมเปโอระบุวา่ "รฐับาลสหรฐัจะจดัการกบับริษัทซอฟตแ์วรจี์นที�มี
ความเชื�อมโยงกบัพรรคคอมมิวนิสตจี์น ซึ�งเป็นความเสี�ยงต่อความมั�นคงของสหรฐัภายในอีกไม่กี�วนันี 0" การแสดงความเห็นดงักล่าวมีขึ 0น หลงัจากที�
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ยืนยนัที�จะแบน TikTok จากสหรฐัภายในวนัที� 15 ก.ย.นี0 นอกเสียจากว่า TikTok จะขายกิจการในสหรฐัใหก้บับรษัิทของ
สหรฐั ขณะที�ทางบรษัิทไมโครซอฟท ์คอรป์ก็กาํลงัเจรจาเพื�อขอซื 0อกิจการของติbกตอ็กในสหรฐั 

 (+) ตลาดหุ้นเอเช ียปิดภาคเช้าปร ับตัวลง วติกการเมืองสหรัฐ-จีนตึงเคร ียด ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัลง เนื�องจากนกัลงทนุวิตกกงัวล
เกี�ยวกับความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรฐักับจีน หลงัจากที�นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั ไดเ้รียกรอ้งใหท้าํการแบนแอป
พลิเคชันต่างๆ ของจีนจากแพลตฟอรม์แอปสโตรข์องบริษัทสหรฐั โดยระบุว่าแอปของจีนไม่น่าไวใ้จ และเป็นภัยคุกคามขอ้มูลส่วนบุคคลของชาว
อเมรกินั อีกทั0งยงัไดเ้รียกรอ้งใหท้าํการแบนบรษัิทจีนบางรายดว้ยเหตผุลดา้นสิทธิมนษุยชน ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นปิดภาคเชา้ที� 22,440.69 
จุด ลดลง 74.16 จุด, -0.33% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที� 24,692.59 จุด ลดลง 409.95 จุด, -1.63% ตลาดหุน้มาเลเซียปิดภาคเชา้ที� 
1,576.34 จดุ เพิ�มขึ 0น 8.21 จดุ, +0.52% 

 (-) สหร ัฐลุยทดลองร ักษาผู้ป่วยโควดิ-19 อาการเล็กน้อย-ปานกลาง สถาบนัสขุภาพแหง่ชาตสิหรฐั (NIH) เปิดเผยว่า การทดลองทางคลินิกระยะ 
2 จะประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของศกัยภาพของวิธีการรกัษาโรคติดเชื 0อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) รูปแบบใหม่ ซึ�งรวมถึง
การรกัษาที�ยงัอยู่ระหว่างการวิจยั ซึ�งเป็นการรกัษาโดยอาศยัโมโนโคลนอลแอนติบอดี (mAbs) ชนิดสงัเคราะห ์สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า คณะวิจยั 
ซึ�งไดร้บัการสนบัสนนุโดยสถาบนัโรคภูมิแพแ้ละโรคตดิเชื 0อแหง่ชาตสิหรฐั (NIAID) สงักดัสถาบนัสุขภาพ กาํลงัทาํงานร่วมกบัสถานที�ทดลองเพื�อเลือก
อาสาสมคัรผูป่้วยที�ติดเชื 0อไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (SARS-CoV-2) ซึ�งเป็นไวรสัที�ก่อโรคโควิด-19 ซึ�งเป็นผูที้�มีอาการเล็กนอ้ยถึงปานกลาง และไม่
จาํเป็นตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 
  ที1มา: 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 0อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   52.8** 51.2 

 
14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตขั0นสดุทา้ย   51.0** 50.0 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตขั0นสดุทา้ย   51.8** 51.1 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตขั0นสดุทา้ย   53.3** 53.6 

 
20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตขั0นสดุทา้ย   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 0อภาคโรงงานเดือนมิ.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 0อ (PMI) ภาคการบรกิารโดย Caixin  
 

54.1** 58.4 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี 0ยนโยบาย  
 

0.50%** 0.50% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารขั0นสดุทา้ย  
 

55.6** 56.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารขั0นสดุทา้ย  
 

54.7** 55.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารขั0นสดุทา้ย  
 

56.5** 56.6 

 16.00น. ยโุรป ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  
 

5.7**% 17.8% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP  
 

167K** 2369K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนมิ.ย.  
 

-50.7B** -54.6B 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบรกิารขั0นสดุทา้ย  
 

50.0** 49.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนก.ค.  
 

58.1** 57.1 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ0ามนัรายสปัดาห ์  
 

-7.4M** -10.6M 

วนัพฤหสับดีที� 6 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี 0ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั0งแรกรายสปัดาห ์   1410K 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 ้

 
 

 


