
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,028 2,011 2,000 

2,056 2,069 2,084 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �นอีก 21.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากในระหว่างวนัราคาทองคําทะยานขึ �นไปทําระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ครั �งใหม่บริเวณ 2,055.71 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพื3อป้องกนัความเสี3ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง  ขณะที3การเปิดเผยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐ
จาก ADP ที3เพิ3มขึ �นเพียง 167,000 ตําแหน่งในเดือนก.ค. ซึ3งตํ3ากว่าที3นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที3ระดบั 1 ล้านตําแหน่งช่วยสร้างแรงหนุนให้แก่ทองคําเพิ3มเติม  นอกจากนี �ราคา
ทองคํายงัได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  จากความวิตกว่า  การดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั �งทางการเงินและการคลงัขนานใหญ่ของสหรัฐเพื3อรับมือ
ผลกระทบจาก COVID-19 จะส่งผลกดดนัให้สกลุเงินดอลลาร์  จนเร่งบั3นทอนสถานะของดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินสํารองที3สําคญัของโลก  ทั �งนี �  แรงขายดอลลาร์กดดนัให้ดชันี
ดอลลาร์ร่วงลงแตะระดบัตํ3าสดุในรอบกว่า 2 ปีบริเวณ  92.563  อย่างไรก็ดี  สกลุเงินดอลลาร์ลดช่วงติดลบ  ประกอบกบัเกิดแรงขายทํากําไรสลบัออกมาซึ3งทําให้ราคาทองคํา
อ่อนตวัลงมาปิดตลาดบริเวณ 2,037.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ3ม +10.23 ตนั สู่ระดบั 1,267.96 ตนั ทําให้ในปี 2020 กองทนุ SPDR ถือครอง
ทองคําเพิ3มแล้วถงึ +374.71 ตนัสะท้อนกระแสเงินทนุที3ไหลเข้ากองทนุ ETF ทองแข็งแกร่ง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2055.71 2009.01 2018.36 2037.95 21.57 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1976.65 24.75 43.95 

MA 50 Days 1807.88 19.69 42.18 

MA 200 Days 1641.58 17.38 47.17 

RSI 9 Days 90.79 83.89 71.01 

RSI 14 Days 87.81 82.33 66.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,267.96 +10.23 

ishare 17,808.74 +159.31 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9990 0.9254 0.5391 

10 วนั 0.9347 0.5053 0.8753 

20 วนั 0.9758 0.5793 0.9667 

50 วนั 0.9635 0.7133 0.9225 

100 วนั 0.9491 0.6397 0.8453 

200 วนั 0.5131 -0.5215 0.5119 

 

 

06 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               แนะนําซื อขายทาํกาํไรระยะสั นจากการแกว่งตัว 
โดยบริเวณแนวรับโซน 2,033-2,028 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก
ราคาสามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้  อาจเข้าซื อลงทุน
ระยะสั นเพื.อรอขายทํากําไรในโซนแนวต้าน  2,045-2,056 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ถือต่อ 

 

ราคาทองคําสามารถสร้างระดับสูงสุดประวัติการณ์ใหม่อย่างต่อเนื3อง ทําให้แนวโน้มเชิงบวก
ชดัเจนขึ �น แตห่ากวนันี �ราคาทองคําไมส่ามารถยืนเหนือ 2,045-2,056 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะเกิด
แรงขายทํากําไรออกมา โดยแนวรับจะอยู่ที3 2,033-2,028 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที3หากยืนเหนือ
แนวต้าน  2,056 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ มีโอกาสดีดตวัขึ �นตอ่ทดสอบแนวต้านถดัไป 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก หลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อ

ขายที3ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื3อคืนนี � (5 ส.ค.) หลังจากมีรายงานว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ3มขึ �นน้อยกว่าการคาดการณ์ 

นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลเกี3ยวกบัผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที3แพร่ระบาดอย่างหนกัในสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ3งเป็น

ดชันีวดัความเคลื3อนไหวของดอลลาร์เมื3อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ปรับตวัลง 0.55% แตะที3 92.8665 เมื3อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อน

ค่าลงเมื3อเทียบกบัเงินเยน ที3ระดบั 105.62 เยน จากระดบั 105.76 เยน และอ่อนค่าเมื3อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที3ระดบั 0.9084 ฟรังก์ จากระดบั 0.9144 

ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที3ระดบั 1.3280 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3342 ดอลลาร์แคนาดา  

ยูโรแข็งค่าเมื3อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที3ระดับ 1.1860 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1783 ดอลลาร์ ขณะที3เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที3ระดับ 1.3115 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.3057 ดอลลาร์  

• (+) ADP เผยภาคเอกชนสหรัฐจ้างงานตํ.ากว่าคาดในเดือนก.ค.  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ3ง อิงค์ (ADP) และมดีู �ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การ

จ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ3มขึ �นเพียง 167,000 ตําแหน่งในเดือนก.ค. ตํ3ากว่าที3นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที3ระดบั 1 ล้านตําแหน่ง และตํ3ากว่าอย่าง

มากจากระดบั 4.314 ล้านตําแหน่งในเดือนมิ.ย. 

• (-) "มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐมีเสถียรภาพในเดือนก.ค. หลงัจากหดตวั 5 เดือน  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ3งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลู

ทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี PMIภาคบริการขั �นสดุท้ายของสหรัฐ ดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 50.0 ในเดือนก.ค. จากระดบั 47.9 ในเดือนมิ.ย. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐสูงสุดรอบกว่า 1 ปีในเดือนก.ค.  ผลสํารวจของสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดชันีภาค

บริการของสหรัฐปรับตัวขึ �นสู่ระดับ 58.1 ในเดือนก.ค. ซึ3งเป็นระดับสงูสุดนับตั �งแต่เดือนมี.ค.ปีที3แล้ว จากระดับ 57.1 ในเดือนมิ.ย. และสูงกว่าที3

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที3ระดบั 55.0 หลงัจากดิ3งลงแตะระดบั 41.8 ในเดือนเม.ย. ซึ3งเป็นระดบัตํ3าสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค.2552 

• (-) สหรัฐทุ่มกว่า 1 พันล้านดอลล์สั. งจองวัคซีนต้านโควิดของ J&J  บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐได้ทํา

ข้อตกลงวงเงินกว่า 1 พนัล้านดอลลาร์กบัทางบริษัท เพื3อพฒันาและส่งมอบวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 จํานวน 100 ล้านโดส ทนัทีที3วัคซีนดงักล่าว

ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการติดเชื �อโควิด-19 ในมนุษย์  นอกจากนี � รัฐบาลสหรัฐยงัมีสิทธิที3จะสั3งซื �อ

วคัซนีเพิ3มเติมอีก 200 ล้านโดส   

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 373.05 จุด รับผลประกอบการสดใส,มาตรการกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นเมื3อคืนนี � (5 

ส.ค.) ขานรับผลประกอบการที3ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ซึ3งรวมถึงบริษัทวอลท์ ดิสนีย์ นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจากข้อมลูดัชนีภาค

บริการของสหรัฐที3ขยายตวัแข็งแกร่ง รวมทั �งความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ  ดชันีเฉลี3ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์

ปิดที3 27,201.52 จดุ พุ่งขึ �น 373.05 จดุ หรือ +1.39% ขณะที3ดชันี S&P500 ปิดที3 3,327.77 จดุ เพิ3มขึ �น 21.26 จดุ หรือ +0.64% ส่วนดชันี Nasdaq 

ปิดที3 10,998.40 จดุ เพิ3มขึ �น 57.23 จดุ หรือ +0.52% 

• (+/-) ปธ.เฟดมินเนอาโพลิสแนะ"ทรัมป์"ใช้ยาแรงล็อกดาวน์สหรัฐ 4-6 สัปดาห์ หากหวังฟืนเศรษฐกิจ  นายนีล แคชแครี ประธานธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินเนอาโพลิส กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะได้รับประโยชน์ หากรัฐบาลสหรัฐประกาศล็อกดาวน์ประเทศอย่างสิ �นเชิงเป็นเวลา 

4-6 สปัดาห์  "เศรษฐกิจจะกลบัมาฟื�นตวัอย่างแข็งแกร่ง แต่เราต้องสามารถควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ3งถ้าเราไม่ปิดประเทศ และ

ปล่อยให้ไวรัสยงัคงมีการแพร่ระบาด ขณะที3มีการล็อกดาวน์ในระดบัท้องถิ3นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า เราก็จะเห็นธุรกิจอีกมากมายล้มละลาย ซึ3งจะทํา

ให้การฟื�นตวัของเศรษฐกิจยิ3งประสบความล่าช้า" นายแคชแครีกล่าวในรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทศัน์ CBS 

 

 

 

                         ที3มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที3 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% 

วนัองัคารที3 4 ส.ค. 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.  0.7%** -0.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั3งซื �อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.  6.2%** 8.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  46.8** 44.0 

วนัพธุที3 5 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin  54.1** 58.4 

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

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย  55.6** 56.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย  54.7** 55.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย  56.5** 56.6 

 16.00น. ยโุรป ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.  5.7**% 17.8% 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP  167K** 2369K 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนมิ.ย.  -50.7B** -54.6B 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการขั �นสดุท้าย  50.0** 49.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนก.ค.  58.1** 57.1 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  -7.4M** -10.6M 

วนัพฤหสับดีที3 6 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   1450K 1434K 

วนัศกุร์ที3 7 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี3ยตอ่ชั3วโมง   -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, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 
*ที3มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที3 31 กรกฎาคม 2020 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


