
  

                   นักลงทุน ควร ลดความเสี�ยงโดยการ ท ยอ ยลด
สถาน ะซื�อ  ห ากร าคาไม่สามารถผ่าน แ น วต้าน โซน  2,069-2,075 
ดอ ลลาร ต์ ่ออ อ นซ ์ไปได้ แต่ห ากราคาอ ่อ น ตัวลงไม่หลุดแ น วร ับ
บร ิเวณ 2,047 ดอลลารต์ ่อออนซ ์สามารถถอืสถานะซื�อต่อ  

 

07 สงิหาคม 2563 

สรุป ความตึงเครียดสหรฐั-จีนทวีความรุนแรงขึ �น เมื�อประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ของสหรฐัลงนามคาํสั�งแบน "TikTok", "WeChat" ใน 45 วนั ซึ�งจีนอาจมี
มาตรการตอบโต ้ในลกัษณะเดียวกัน นอกจากนี� จีนเตือนญี�ปุ่ นว่า การแบนแอพพลิเคชั�น  "TikTok" ของบริษัท ByteDance สญัชาติจีนจะ "มีผลกระทบอย่าง
มาก" ตอ่ความสมัพนัธร์ะดบัทวภิาคี แมว้า่ประเดน็ดงักล่าว จะกระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  แตเ่มื�อราคาปรบัตวัขึ �น ก็มีแรงขายกาํไรสลบัเขา้
มากดดนั เมื�อปธน.ทรมัป์ ระบวุา่ เป็นไปไดว้า่สหรฐัจะมีวคัซีนโควดิ-19 ก่อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที� 3 พ.ย. เพิ�มความหวงัเรื�องวคัซีนวา่จะมาเร็ว
กว่าที�คาดการณ์ไวว้่ามีวคัซีนที�มีประสิทธิภาพใช้เร็วสุดในช่วงเดือน ก.ย. นอกจากนี� นักลงทุนเพิ�มความระมัดระวงัในการสะสมทองคาํเพิ�มก่อน กระทรวง
แรงงานสหรฐั เปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัในเดือนก.ค. ขณะที�คาดการณว์า่ ตวัเลขจา้งงานจะเพิ�มขึ �น 1.36-1.55  ลา้นตาํแหน่ง และคาดว่า
อตัราการวา่งงานจะลดลงสู่ระดบั 10.5% จาก 11.1% ในเดือนก.ค. ทั�งนี � นกัลงทนุที�รบัความเสี�ยงไดส้ามารถเขา้ซื �อเก็งกาํไรระยะสั�นเพื�อหวงัทาํกาํไรจากการดีด
ตวัขึ �น ทั�งนี � ประเมินแนวรบัไวที้� 2,047ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาทนุหากหลุด) แนะนาํว่าหากราคาขยบัขึ �นใหจ้บัตาโซนแนวตา้นระดบั 2,069-2,075 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์เพราะหากราคาทองคาํทดสอบโซนดงักล่าวยงัไม่สามารถขึ �นไปยืนได ้แนะนาํขายทาํกาํไรออกมาเพื�อลดความเสี�ยง 

ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

7/08/2563 15:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 2,063.10 2,060.44 -2.67  -0.13% 

Spot Silver ($) 28.88 28.37 -0.51  -1.76% 

เงนิบาท (฿/$) 31.00 31.15 0.15  0.48% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.09 44.92 -0.17  -0.38% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.17 41.69 -0.48  -1.14% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1877 1.1832 -0.0045  -0.38% 

ที�มา : Bisnews 

ท ี�มา : Bisnews 

 

 2,047  2,034  2,018 

 2,075  2,088  2,100 

 



 

 

 (+) ท ี�ปร ึกษา"ทร ัมป์"เร ียกร ้องถอนการจดทะเบียนบร ิษัทจีนท ี�ไม่ทาํตามมาตรฐานตรวจสอบบัญช ี เมื�อวานนี�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยส์หรฐั (SEC) และเจา้หนา้ที�กระทรวงการคลงัสหรฐัระบวุ่า เจา้หนา้ที�คณะบรหิารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัเรยีกรอ้งใหป้ธน.ทรมัป์ถอน
การจดทะเบียนบริษัทจีนที�ซื �อขายในตลาดหลกัทรพัยส์หรฐัและไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารตรวจสอบบญัชีภายในเดือนม.ค.ปี YZYY ความเห็นดงักล่าวมีขึ �น
หลงัจากที�ปธน.ทรมัป์มอบหมายใหที้�ปรกึษาคนสาํคญั ซึ�งรวมถึงนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัและนายเจย ์เคลยต์นั ประธาน SEC รา่งรายงานขอ้แนะนาํ
เพื�อปกปอ้งนกัลงทนุสหรฐัจากบรษัิทจีนที�ไม่สง่มอบเอกสารการตรวจสอบบญัชีแก่เจา้หนา้ที�กาํกบัดแูลกฎระเบียบสหรฐั ความเคลื�อนไหวดงักลา่วมีขึ �น ท่ามกลาง
แรงกดดนัที�เพิ�มสงูขึ �นจากสภาคองเกรสในการคมุเขม้บรษัิทจีนที�ไดป้ระโยชนจ์ากตลาดทนุสหรฐั แตไ่มป่ฏิบติัตามกฎระเบียบของสหรฐัเช่นเดียวกบัคูแ่ขง่อเมรกินั 

 (+) สหร ัฐจับมอือ ินเดยี-ญี�ป ุ่ น-ออสเตรเลยีหาร ือความมั�นคง หวังคานอาํนาจจนี กระทรวงการตา่งประเทศของสหรฐัเปิดเผยวา่ สหรฐัและอินเดียเห็นชอบที�
จะจัดการประชุม \ ฝ่ายรว่มกบัญี�ปุ่ นและออสเตรเลียในช่วงต่อไปของปีนี � ท่ามกลางความสมัพนัธ์ที�รา้วฉานระหว่างสหรฐักับจีน นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรฐั และนายสพุรหมณยมั ชยัศงักระ รฐัมนตรีต่างประเทศอินเดีย ยงัไดยื้นยนัในระหว่างการพดูคยุกนัทางโทรศพัทด์ว้ยว่า ทั�งสองฝ่ายมีแผนที�จะ
จดัการประชมุ "สอง+สอง" ซึ�งจะประกอบดว้ยรฐัมนตรีตา่งประเทศและรฐัมนตรกีลาโหมภายในปีนี � กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัระบใุนแถลงการณว์า่ "ผูน้าํทั�ง
สองตกลงที�จะรว่มมือกนัอย่างใกลชิ้ดต่อไป โดยครอบคลมุทุกประเด็นในระดบันานาชาติและภูมิภาค" สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ที�ผา่นมา สหรฐัส่งเสริมความ
รว่มมือกบับรรดาชาติพนัธมิตรดา้นความมั�นคงผา่นทางกรอบการทาํงานแบบพหภุาคี โดยมีเปา้หมายเพื�อควบคมุอาํนาจของจีน 

 (+) จ ีนเต ือนญี�ป ุ่ นการแบน "TikTok" จะกระทบความสัมพันธ ์ สถานีโทรทศัน ์TBS รายงานอา้งอิงแหล่งข่าวรฐับาลญี�ปุ่ นในวนันี �ว่า จีนเตือนญี�ปุ่ นว่า การ
แบนแอพพลิเคชั�น  "TikTok" ของบริษัท ByteDance สญัชาติจีนจะ "มีผลกระทบอย่างมาก" ต่อความสมัพนัธร์ะดบัทวิภาคี  กระทรวงการต่างประเทศญี�ปุ่ นยัง
ไมไ่ดแ้สดงความเห็นตอ่เรื�องนี � รฐับาลญี�ปุ่ นไมไ่ดร้ะบวุา่ กาํลงัพิจารณาแบนแอพพลิเคชั�นดงักลา่ว 

 (+) ผู้เช ี�ยวชาญชี�ชาวอเมร ิก ันเสี�ยงตายจากโควิด-MN มากกว่าชาติอ ื�น  รอน เคลน อดีตผูป้ระสานงานในการรบัมือกบัโรคอีโบลาของทาํเนียบขาวในสมยั
ประธานาธิบดีบารคั โอบามา ไดอ้อกโรงเตือนวา่ ชาวอเมริกนัเสี�ยงที�จะเสียชีวิตจากโรคโควิด-`a มากกว่าประชาชนในประเทศอื�น นายเคลนกลา่วกบัสาํนกัขา่วซี
เอ็นเอน็ว่า "สหรฐัเป็นหนึ�งในประเทศที�มีผูป่้วยโรคโควิด-`a มากที�สดุในโลก หากคณุเป็นชาวอเมริกนั คณุก็มีโอกาสที�จะเสียชีวิตจากโรคโควิด-`a มากกวา่ที�คณุ
อยู่ในประเทศอื�น" 

 (+) "เพโลซ ี" เผยเจรจาแผนเยียวยาศก.คืบหน้าบางส่วน ยังแตกคอประเด ็นช่วยคนตกงาน สื�อต่างประเทศรายงานว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดเ้ปิดเผยวา่ การเจรจารว่มกบัคณะทาํงานของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์เกี�ยวกบัมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-`a รอบใหมน่ั�น 
มีความคืบหนา้บางสว่น และดาํเนินไปในทางบวก อย่างไรก็ดี ทั�งสองฝ่ายยงัคงขดัแยง้กนัอย่างมากในประเดน็สาํคญัๆ เช่น การต่ออายุโครงการเงินช่วยเหลือคน
ว่างงาน นางเพโลซีและนายชัค ชูเมอร ์แกนนาํของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรฐัเปิดเผยในการแถลงข่าวเมื�อวานนี� (d ก.ค.) ว่า เขาทั�งสองคนไม่เชื�อว่า 
วฒิุสมาชิกของพรรครีพบัลิกนัจะเขา้ใจถึงผลกระทบที�รุนแรงจากความเสียหายทางเศรษฐกิจซึ�งเกิดจากโรคโควิด-`a ทั�งนี � ตลาดการเงินจบัตาการเจรจาเกี�ยวกบั
มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครั�งใหม่ซึ�งมีวงเงิน ` ลา้นลา้นดอลลารอ์ย่างใกลชิ้ด โดยถึงแมว้่าขณะนี�สภาคองเกรสและทาํเนียบขาวเห็นพอ้งกันในการมอบเงิน
จาํนวน `,YZZ ดอลลารใ์หแ้ก่ชาวอเมริกันทุกคนเพื�อเยียวยาผลกระทบจากไวรสัโควิด-`a แต่ทั�งสองฝ่ายยังมีความขดัแยง้เกี�ยวกับการให้ความช่วยเหลือคน
วา่งงาน โดยพรรคเดโมแครตตอ้งการใหร้กัษาวงเงินดงักล่าวไวที้�ระดบั dZZ ดอลลารต์่อสปัดาห ์แต่พรรครพีบัลิกนัตอ้งการใหป้รบัลดลงมาอยู่ที� YZZ ดอลลารต์่อ
สปัดาห ์

 (+) ห ุ้นจ ีนปร ับลงหลัง"ทร ัมป์"แบน"WeChat","TikTok"  หุน้จีนรว่งลงในวนันี � หลงัจากที�คณะบรหิารของปธน.ทรมัป์เปิดเผยแผนหา้มการทาํธุรกรรมของสหรฐั
กบับริษัท ByteDance ของจีน ซึ�งเป็นเจา้ของแอพพลิเคชั�นวิดีโอ TikTok และบริษัท Tencent ซึ�งเป็นผูด้าํเนินการ WeChat โดยจะเริ�มใน \e วนั ซึ�งทาํใหค้วามตึง
เครยีดกบัจีนทวีความรุนแรง ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตของจีนปิดที� g,ge\.Z\ ลบ gY.\g จดุหรอื -Z.ad%  ดชันีหุน้บลชิูพ CSIgZZ ปิดที� \,iZi.ag ลบ e\.j\ จดุหรอื -
`.`e%  หุน้ Tencent ซึ�งเป็นบรษัิทเทคโนโลยียกัษใ์หญ่ของจีนดิ�งลงมากถึง `Z.`% ในเชา้วนันี �หลงัคาํสั�งหา้มของสหรฐั 

 (+) ตลาดห ุ้นยุโรปเปิดลบ วิตกความขัดแย้งสหร ัฐ-จ ีน ตลาดหุน้ยุโรปปรบัตวัลงในช่วงเปิดตลาดวนันี � หลงัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐั เดินหนา้
โจมตีบรษัิทเทคโนโลยีของจีนไม่หยดุ ซึ�งยิ�งทาํใหน้กัลงทุนวิตกกงัวลเกี�ยวกบัความขดัแยง้ระหวา่งสหรฐักบัจีนที�ทวีความรุนแรงขึ �นเรื�อยๆ ดชันี Stoxx Europe dZZ 
แตะที�ระดบั gd`.ed จดุ ลดลง Z.ag จดุ หรอื -0.26% 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 


