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สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้ผันผวน  ลดช่วงบวกลงมากถึง 28 ดอลลารต์่อออนซ ์จากช่วงแรกที ขึ "นไปทาํ All Time High ไวท้ี   2,075 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนลงมาแตะ    
Low 2,047 ดอลลารต์่อออนซ ์และดีดกลบัขึ "นมาเล็กนอ้ย ปัจจยักระตุน้แรงขายทองคาํมาจาก Dollar Index ขยบัขึ "นมายืนเหนือ 93 จดุ  ประกอบกบัราคาทองคาํเผชิญแรง 
Take Profit ก่อนทราบผลตวัเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนก.ค.ของสหรฐั ที จะเปิดเผยในช่วงเวลา 19.30 น.ของวนันี "  จงึทาํใหน้ักลงทุน
ชะลอการไลซื่ "อทองคาํ ดงันั"นจงึแนะนาํลงทนุอยา่งรอบคอบ ท่ามกลางความผันผวนของราคาที เพิ มขึ "น  อยา่งไรก็ดี มีการคาดกนัในวงกวา้งวา่ การจา้งงานนอกภาคเกษตร
เดือนก.ค.จะชะลอลงจากเดือนก่อนหนา้  เพราะโควิด-19กลบัมาเรง่ระบาดมากขึ "นอาจบั นทอนการจา้งงาน  นอกจากนี" Challenger, Gray & Christmas ซึ งเป็นบริษัทที 
ปรกึษาดา้นการจดัหางานในสหรฐั รายงานวา่ บริษัทสหรฐัประกาศปลดพนักงานอีก 262,649 ตาํแหน่งในเดือนก.ค.  ซึ งเพิ มขึ "น 54% จากเดือนมิ.ย. ดชันีที รายงานบง่ชี "ว่า 
การฟื"นตวัของตลาดแรงงานกาํลงัสญูเสียแรงผลกัดนัหลงัจากมีแนวโนม้การเลิกจา้งงานที ทะยานขึ "น  จึงช่วยจาํกัด Downside ของราคาทองคาํไว ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิค
ประเมินวา่ ชว่งเชา้วนันี "ราคาทองคาํสามารถสรา้งระดบัสงูสดุใหมเ่ป็นประวตัิการณ ์แตเ่ริ มเห็นแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา พรอ้มความผนัผวนที เพิ มขึ "น ทาํใหป้ระเมินแนว
รบัระยะสั"นนั"นอยูใ่นบรเิวณ 2,047 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคาไมห่ลดุยงัคงมีโอกาสที ราคาจะทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 2,069-2,075 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธก์าร
ลงทุน เนน้การลงทุนระยะสั"น โดยดูแนวรบับริเวณ 2,047 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดส้ามารถเขา้ซื "อเก็งกาํไรระยะสั"น แต่หากราคาหลุด 2,047 ดอลลารต์่อออนซใ์ห ้     
ตัดขาดทุนและชะลอการเขา้ซื "อออกไป ขณะที หากราคาปรบัตัวขึ "น แนะนาํแบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 2,069-2,075 ดอลลารต์่อออนซ ์      
หากผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

         จับตาแ น วร ับบร ิเวณโซ น  2,047 ดอ ลล าร ์ต่อ

ออนซ ์หากราคาสามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ อาจเข ้าซ ื,อ

ลงทุนระยะสั,นเพ ื0อรอขายทาํกาํไรในโซนแนวต้าน 2,075-2,088 

ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านได้ถอืต่อ 

07 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

07/08/2563  11.47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 2,063.10 2,061.99 -1.11  -0.05% 

Spot Silver ($) 28.88 28.44 -0.43  -1.49% 

เงนิบาท (฿/$) 31.00 31.20 0.20  0.64% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 30,050 30,300 250  0.83% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.09 44.95 -0.14  -0.31% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.17 41.78 -0.39  -0.92% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1877 1.1836 -0.0041  -0.34% 

ที0มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  สื0อร ัฐบาลจนีประณามสหรัฐกรณีแบนเทคโนโลยีจนี เมื อวานนี"หนงัสือพิมพ ์Global Times ซึ งไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลจีนระบวุ่า 

แผนของสหรฐัในการแบนเทคโนโลยีสาํคญัที มาจากจีนคือสญัญาณแห่ง "ความบา้คลั ง" ในตัวนายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั 

"นายปอมเปโอแสดงความเห็นต่อตา้นจีนเกือบทกุวนั และใชเ้ล่หเ์หลี ยมอย่างต่อเนื องเพื อเพิ มความขดัแยง้ระหว่างจีนและสหรฐั และแสดงความ

แข็งกรา้วของคณะบรหิารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ต่อจีน" บทบรรณาธิการระบ ุ เมื อวนัพธุ กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัเผยแพรค่วาม

คืบหนา้ของแผนภายใตชื้ อ "เครอืข่ายสะอาด (Clean Network)" ที เรยีกรอ้งใหส้กดับรษัิทโทรคมนาคม, ผูจ้ดัหาบรกิารคลาวด ์และแอพพลิเคชั น

โทรศพัทเ์คลื อนที ที มีตน้กาํเนิดในจีนออกจากสหรฐั" 

 (+)  กดดันหนัก! ‘ทร ัมป์ ’ สั0งห ้าม TikTok ท ําธ ุรกรรมในสหรัฐ มีผลใน 45 วัน  “โดนัลด ์ทรมัป์” ผูน้าํสหรฐั เดินเกมกดดัน “ไบตแ์ดนซ”์ 

(ByteDance) บริษัทแม่สัญชาติจีนของ “TikTok” แอพพลิเคชั นคลิปสั"นยอดนิยม โดยสั งหา้มไบตแ์ดนซท์าํธุรกรรมใด ๆ ในสหรฐั มีผล 45 วัน

หลังจากนี" ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ของสหรฐั ลงนามคาํสั งฝ่ายบริหารเมื อวนัพฤหสับดี (6 ส.ค.) หา้มบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใดใน

ประเทศ ทาํธุรกรรมกบัแพลตฟอรม์สงัคมออนไลน ์TikTok หรอืกบั ไบตแ์ดนซ ์ซึ งเป็นบรษัิทแม่ โดยมีผลบงัคบัใช ้45 วนัหลงัออกคาํสั งนี " “สหรฐั

ตอ้งใชไ้มแ้ข็งกบัเจา้ของแอพ TikTok เพื อปกปอ้งความมั งคงแห่งชาติของเรา” นายทรมัป์ระบใุนคาํสั งฝ่ายบรหิาร 

 (+) "ทร ัมป์"ลงนามคาํสั0งเร ียกเก็บภาษีรอบใหม่ 10% ต่ออะลูมิเนียมแคนาดา เมื อวานนี"ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัระบวุ่า เขา

ไดล้งนามคาํสั งประกาศเรยีกเก็บภาษีรอบใหม่ 10% ต่อการนาํเขา้อะลมิูเนียมจากแคนาดา ซึ งก่อนหนา้นี "ถกูระงบัมานานกว่า 1 ปี เขากล่าวว่า 

"แคนาดาเอาเปรยีบเราอย่างที เป็นเสมอมา" ผูน้าํสหรฐัระบวุ่า "ธุรกิจอะลมิูเนียมไดร้บัความเสียหายอย่างมากจากแคนาดา ไม่เป็นธรรมอย่างยิ ง

ต่อการจา้งงานของเราและพนกังานอะลมิูเนียมที ยอดเยี ยมของเรา" 

 (-) ดอลลารป์ร ับข ึ ,นขณะความต้องการสินทร ัพยเ์สี0ยงลดลง ดอลลารป์รบัขึ "นขณะที ความตอ้งการสินทรพัยเ์สี ยงลดลงในตลาดลอนดอนใน

ช่วงแรกของวนันี " ขณะที ตลาดรอขอ้มลูการจา้งงานของสหรฐัและขอ้มลูล่าสดุเกี ยวกบัการเจรจาความช่วยเหลือทางการคลงัในวอชิงตนั  ความ

ตอ้งการสินทรพัยเ์สี ยงเพิ มขึ "นเมื อวานนี" หลงัจากที ขอ้มลูจาก ISM ในสหรฐัเกี ยวกบัคาํสั งซื "อใหม่ในอตุสาหกรรมบริการดีดตวัสู่ระดบัสงูสดุเป็น

ประวติัการณ ์แต่ขอ้มลูแสดงว่า การจา้งงานลดลง ซึ งบ่งชี "ว่า การฟื"นตวัของตลาดแรงงานอ่อนแอลง  "ขณะนี"ตลาดกาํลงัจบัตามองข่าวเชิงบวก 

ซึ งมีมากมายในสปัดาหนี์" และดงันั"น จึงมีการเทขายดอลลาร"์ นกัวิเคราะหก์ล่าว "อย่างไรก็ตาม นั นไม่ไดห้มายความว่า ดอลลารจ์ะจาํเป็นตอ้ง

ปรบัขึ "นอย่างมากในกรณีที การหลีกเลี ยงความเสี ยงเพิ มขึ "น มีความเสียหายมากเกินไปในหลายสัปดาหที์ ผ่านมา ซึ งทาํใหต้ลาดสญูเสียความ

เชื อมั นในบทบาทของดอลลารใ์นฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั" 

 (+/-) จีนเผยส่งออกเดือนก.ค.พ ุ่ง 7.2% เกินดุลการค้า 6.2 หมื0นล้านดอลล ์สาํนกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานในวนันี "ว่า การส่งออก

เดือนก.ค.ของจีน พุ่งขึ "น 7.2% เมื อเทียบรายปี ขณะที การนาํเขา้ ลดลง 1.4% ทั"งนี " การส่งออกของจีนในเดือนก.ค.สงูกว่าที นกัวิเคราะหค์าดไวว่้า 

การส่งออกจะลดลง 0.2% เมื อเทียบรายปี หลงัจากเพิ มขึ "น 0.5% ในเดือนมิ.ย. ที ผ่านมา ขณะที การนาํเขา้ลดลง สวนทางกบัตวัเลขคาดการณ์

ที ว่า จะเพิ มขึ "น 1.0% ในเดือนก.ค. หลงัจากเพิ มขึ "น 2.7% ในเดือนมิ.ย. รายงานของ GAC ระบดุว้ยว่า ยอดเกินดลุการคา้ของจีนในเดือนก.ค. 

อยู่ที ระดบั 6.233 หมื นลา้นดอลลาร ์ซึ งมากกว่าที นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วที้  4.2 หมื นลา้นดอลลาร ์และสงูกว่ายอดเกินดลุการคา้ในเดือนมิ.ย. 

ซึ งอยู่ที  4.642 หมื นลา้นดอลลาร ์

 

  ท ี0มา: 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  
 

54.1** 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  
 

167K** 2369K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนมิ.ย.  
 

-50.7B** -54.6B 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบรกิารขั"นสดุทา้ย  
 

50.0** 49.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนก.ค.  
 

58.1** 57.1 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ"ามนัรายสปัดาห ์  
 

-7.4M** -10.6M 

วนัพฤหสับดีที  6 ส.ค. 18.00น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี "ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   0.10%** 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั"งแรกรายสปัดาห ์   1186K** 1434K 

วนัศกุรที์  7 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี ยตอ่ชั วโมง   -0.5% -1.2% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.   1530K 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 ้

 
 

 


