
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,061 2,047 2,034 

2,075 2,088 2,100 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �นต่ออีก 24.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์  และมีแนวโน้มปิดตลาดในรายสปัดาห์ในแดนบวกเป็นสปัดาห์ที* 9 ติดต่อกนั แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะร่วงลงแรงหลัง

กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื*นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกจํานวน 1.186 ล้านรายในสปัดาห์ที*แล้วซึ*งออกมา “ดีกว่าคาด”  แต่ก็มีแรงซื �อคืนส่งผลให้ราคาดีดกลับได้อย่างแข็งแกร่ง  

โดยราคายงัคงได้รับแรงหนนุจากปัจจยัเดิมอยา่งต่อเนื*อง  ได้แก่  การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสภาพคล่องที*เพิ*มขึ �นจากการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทางการเงินและการคลงัของสหรัฐจะกระตุ้นเงินเฟ้อ  อนันําไปสู่การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ*มจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  ลา่สดุเช้า

นี �  ประธานาธิบดีโดนลัด์  ทรัมป์ลงนามคําสั*งของฝ่ายบริหาร (Executive Order) สั*งห้าม “ไมใ่ห้” ผู้อยูอ่าศัยในสหรัฐการทําธุรกิจใดๆกับ TikTok ของบริษัท ByteDance Ltd. โดยคําสั*งจะมีผล

ภายใน 45 วนัจากนี �  สถานการณ์ดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อสินทรัพย์ปลอดภยัในวงกว้าง  ทั �งทองคําและพนัธบตัร  ทําให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงแตะระดบัตํ*าสดุในรอบ 5 

เดือนจนหนนุทองคําในฐานะสินทรัพย์ที*ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ยเพิ*ม  ปัจจัยที*กล่าวมาผลักดันให้ทองคําพุ่งทําระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั �งใหม่ที* 2,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชีย  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยรายได้เฉลี*ยต่อชั*วโมง, ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอตัราการว่างงานของสหรัฐ   

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2069.77 2034.20 2038.53 2062.81 24.86 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1995.43 25.57 44.12 

MA 50 Days 1814.88 19.95 42.32 

MA 200 Days 1644.45 17.44 47.09 

RSI 9 Days 92.22 88.66 70.33 

RSI 14 Days 89.24 86.39 65.79 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,267.96 0.00 

ishare 17,866.67 +57.93 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9893 0.8955 0.6229 

10 วนั 0.9410 0.5230 0.8279 

20 วนั 0.9780 0.5989 0.9663 

50 วนั 0.9667 0.7345 0.9319 

100 วนั 0.9557 0.6397 0.8524 

200 วนั 0.5484 -0.5156 0.5388 

 

 

07 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               จั บ ต า แ น ว รั บ บ ริ เ ว ณ โ ซ น  2,06 1 -2,04 7 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถยืนเหนือโซนดังกล่าว
ได้ อาจเข้าซื +อลงทุนระยะสั+นเพื/อรอขายทํากําไรในโซน
แนวต้าน  2,075-2,088 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ถือ
ต่อ 

 

ชว่งเช้าวนันี �ราคาทองคําสามารถสร้างระดบัสงูสดุใหมเ่ป็นประวตัิการณ์ใหม่อย่างต่อเนื*อง ขณะที*
แรงขายทํากําไรและการออ่นตวัลงคอ่นข้างจํากดัแสดงถึงแรงเข้าซื �อในระยะสั �นยงัคงแข็งแกร่ง ทํา
ให้ประเมินแนวรับระยะสั �นนั �นอยู่ในบริเวณ 2,061-2,047 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่หลุด
ยงัคงมีโอกาสที*ราคาจะทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,075-2,088 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) การประกาศปลดพนักงานของบริษัทสหรัฐทะยานขึ +น 54% ในก.ค.บริษัทสหรัฐประกาศปลดพนกังานอีก 262,649 ตําแหน่งในเดือนก.ค. ขณะที*
การระบาดของโควดิ-19 ยงัคงถ่วงอปุสงค์อย่างตอ่เนื*อง ซึ*งเป็นการบง่ชี �ล่าสดุวา่ การฟื�นตวัของตลาดแรงงานกําลงัสูญเสียแรงผลกัดนั  การปลดพนกังาน
ที*รายงานโดยบริษัท Challenger, Gray & Christmas ซึ*งเป็นบริษัทบริการหางานใหม่หลงัถกูเลิกจ้าง ปรับขึ �น 54% จากเดือนมิ.ย.  การปลดพนกังานของ
เดือนก.ค.ทําให้ตวัเลขทั �งหมดในปีนี �เพิ*มสู่ 1.848 ล้านคน ซึ*งเพิ*มขึ �น 212% จากช่วงเดียวกนัในปี 2019 การปลดพนกังานในปีนี �อยู่ห่างจากระดบัสูงเป็น
ประวตัิการณ์ 1.957 ล้านคนที*ประกาศในปี 2001 เพียง 109,180 คน  บริษัท Challenger, Gray & Christmas รายงานว่า การประกาศการจ้างงาน
ทั �งหมดอยู่ที* 246,507 ตําแหน่งในเดือนก.ค. ซึ*งเกือบสอดคล้องกบัการปลดพนกังาน 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก จับตามาตรการกระตุ้นศก.,ตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื*อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อ
ขายที*ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื*อคืนนี � (6 ส.ค.) ขณะที*นกัลงทนุจบัตาการเจรจาระหว่างสภาคองเกรสและทําเนียบขาวเกี*ยวกบัการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ นอกจากนี � นักลงทุนยังรอดตูวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ซึ*งกระทรวงแรงงานสหรัฐมีกําหนดเปิดเผยในวนันี �  
ดชันีดอลลาร์ ซึ*งเป็นดัชนีวัดความเคลื*อนไหวของดอลลาร์เมื*อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.07% สู่ระดบั 92.8025 เมื*อคืนนี �  
ดอลลาร์อ่อนค่าเมื*อเทียบกับเงินเยน ที*ระดบั 105.57 เยน จากระดบั 105.62 เยน แต่แข็งค่าเมื*อเทียบกับฟรังก์สวิส ที*ระดบั 0.9103 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9084 ฟรังก์ และแข็งคา่เมื*อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที*ระดบั 1.3289 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3280 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื*อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที*ระดบั 1.1873 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1860 ดอลลาร์ ขณะที*เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที*ระดบั 1.3149 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3115 ดอลลาร์ 
ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7234 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7192 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) แกนนําวุฒฯิสหรัฐคาดคองเกรสใกล้บรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจ  นายมิตช์ แมคคอนเนล ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒุิสภาสหรัฐจากพรรครีพบั
ลิกนั กล่าววา่ เขาคาดหวงัวา่สภาคองเกรสจะบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไม่ช้า  
ถึงแม้นายแมคคอนเนลไม่ได้ระบุว่าเขาคาดว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในวนันี � แต่เขาก็กล่าวว่า ทั �งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมีความต้องการที*จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจที*ถกูกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  "ผมไม่อาจบอกได้วา่ข้อตกลงจะมาเมื*อไหร่ แตผ่มคดิวา่มนัจะมาถึงในอนาคตอนัใกล้" 
นายแมคคอนเนลกล่าว  ทั �งนี � นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ นายชคั ชเูมอร์ ผู้ นําเสียงข้างน้อยในวฒุิสภา นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรี
คลงัสหรัฐ และนายมาร์ก มีโดว์ส หวัหน้าคณะทํางานประจําทําเนียบขาว จะประชมุร่วมกนัในวนันี �เพื*อหารือเกี*ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

• (+) สหรัฐติดเชื +อโควิด-19 ทะลุ 5,000,000 ราย ตายกว่า 162,000 ราย  Worldometer ซึ*งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที*มีการรวบรวมจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสขุทั*วโลก ระบวุา่ สหรัฐมีผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 จํานวน 5,000,333 ราย และมีผู้ เสียชีวิต 162,101 ราย  ขณะนี �สหรัฐติดอนัดบั 1 
ของโลกทั �งจํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 และผู้ เสียชีวิต  รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที*มีผู้ ติดเชื �อสูงสุดในประเทศ จํานวน 533,132 ราย ขณะที*รัฐฟลอริดา
ตามมาเป็นที* 2 โดยมีจํานวนผู้ ติดเชื �อ 510,389 ราย ส่วนรัฐเท็กซสัมีผู้ ติดเชื �อ 482,101 ราย และรัฐนิวยอร์กมีผู้ติดเชื �อ 447,957 ราย  อย่างไรก็ดี รัฐ
นิวยอร์กมีผู้ เสียชีวติสงูสดุในสหรัฐ จํานวน 32,814 ราย 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 185.46 จุด รับมาตรการกระตุ้นศก.คืบหน้า,ข้อมูลแรงงานดีกว่าคาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนบวก
ตดิตอ่กนัเป็นวนัที* 5 เมื*อคืนนี � (6 ส.ค.) ขณะที*ดชันี Nasdaq ทําสถิตพิุ่งขึ �นเหนือระดบั 11,000 จุดเป็นครั �งแรก เนื*องจากนกัลงทนุขานรับความคืบหน้าใน
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ �นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และตวัเลขผู้ ขอสวสัดิการ
ว่างงานของสหรัฐที*ออกมาตํ*ากว่าคาดในสปัดาห์ที*แล้ว  ดชันีเฉลี*ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที* 27,386.98 จุด เพิ*มขึ �น 185.46 จุด หรือ +0.68% ขณะที*
ดชันี S&P500 ปิดที* 3,349.16 จดุ เพิ*มขึ �น 21.39 จดุ หรือ +0.64% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที* 11,108.07 จดุ เพิ*มขึ �น 109.67 จดุ หรือ +1.00% 

• (-) "ทรัมป์"คาดสหรัฐอาจได้ใช้วัคซีนต้านโควิดก่อนวันเลือกตั +งปธน. 3 พ.ย.  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที*สหรัฐจะมี
การใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ก่อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีในวันที* 3 พ.ย.  ทั �งนี � ในการให้สัมภาษณ์รายการทางวิทยุของนายเจอราลโด ริเวรา 
ปธน.ทรัมป์กล่าววา่ สหรัฐจะมีการใช้วคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ก่อนสิ �นปีนี �  และเมื*อนายริเวราถามยํ �าวา่ "ก่อนวนัที* 3 พ.ย.หรือไม่" ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "ใช่ 
มีความเป็นไปได้ที*จะเกิดขึ �นก่อนถึงวนันั �น หรือราวช่วงเวลานั �น"  ต่อข้อถามที*ว่า เขาเชื*อว่าจีนอาจขโมยข้อมลูเกี*ยวกบัการผลิตวคัซีนจากสหรัฐหรือไม่ 
ปธน.ทรัมป์กล่าววา่ "ผมไม่สามารถฟันธงในเรื*องนี � แตก็่มีความเป็นไปได้" 

 

 

 

                         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  
 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 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์  1186K** 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 

 
 

 

 

 


