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สรุป  ราคาทองคําวันศุกร์ปิดร่วง 32.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาเผชิญกับแรงกดดันหลายประการซึ'งส่งผลให้ราคาทองคําร่วงลงอย่างหนัก  ปัจจัยดังกล่าวมีดังนี .  (1.) แรงขายทํากําไร  

หลงัจาก 3 สปัดาห์ที'ผ่านมาราคาทะยานขึ .นกว่า 265 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จากราคาเปิดตลาดของวันที' 20 ก.ค. ที' 1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั .งใหม่ในวันศุกร์ที' 

2,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์  (2.) การเปิดเผยตัวเลขในตลาดแรงงานสหรัฐที'ออกมาดีเกินคาด  อาทิ  ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ'มขึ .น 1.763 ล้านตําแหน่งในเดือนก.ค. ซึ'ง“สูงกว่า” ที'

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที'ระดบั 1.48 ล้านตําแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 10.2% ซึ'ง “ตํ'ากว่า” ที'นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที'ระดบั 10.6% (3.) การแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์หลงัจาก

สหรัฐเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรที'แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนก.ค. ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ .น 0.69% และ (4.) การปรับตวัสงูขึ .นของอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  

หลงันกัลงทนุเทขายพนัธบตัรซึ'งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัส่งผลกดดนัทองคําซึ'งเป็นสินทรัพย์ที'ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี .ย  ปัจจัยที'กล่าวมากระตุ้นแรงขายจนราคาทองคําร่วงลงแตะ

ระดบัตํ'าสดุบริเวณ 2,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื .อขายของวันศุกร์  ก่อนที'จะมีแรงซื .อ Buy the dip เข้ามาในตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี'ยวกับการฟื.นตัวทางเศรษฐกิจและ

ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองลดลง -5.84 ตนั  สําหรับวนันี .  ติดตามการเปิดเผยตําแหน่งงานว่างเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings) 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2075.14 2015.10 2063.35 2030.67 -32.14 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 2000.97 25.82 44.18 

MA 50 Days 1820.25 20.13 42.44 

MA 200 Days 1646.88 17.49 47.00 

RSI 9 Days 75.84 78.66 61.74 

RSI 14 Days 77.49 78.93 61.26 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,262.12 -5.84 

ishare 17,823.22 -43.45 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9357 0.5965 0.7237 

10 วนั 0.9309 0.6001 0.6554 

20 วนั 0.9753 0.5599 0.9626 

50 วนั 0.9678 0.7592 0.9374 

100 วนั 0.9582 0.6384 0.8542 

200 วนั 0.5753 -0.4958 0.5597 

 

 

10 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               เข้าซื �อขายเพื�อเก็งกําไรระยะสั �นจากการแกว่ง
ตัว แนะนําทยอยปิดสถานะซื �อเพื�อทํากําไรบางส่วนหาก
ราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 2,041-2,047 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ เพื�อรอซื �อใหม่หากราคาไม่หลุดบริเวณ
แนวรับ 2,015-2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หลงัจากราคาทิ .งตวัลงแรง หากเกิดการฟื.นตวัขึ .นราคาทดสอบแนวต้านโซน 2,041-2,047 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่สามารถผ่านได้ ซึ'งนักลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไร เหมือน
ช่วงที'ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรับระยะสั .นอยู่ที' 2,015 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์(ระดบัตํ'าสดุของวนัศกุร์) ประเมินวา่เป็นยงัมีโอกาสดีดตวัขึ .นได้ระยะสั .น 



 

 

• (+) วติกโควดิหนุนกองทุน ETF ทั�วโลกถือครองทองคําทาํนิวไฮช่วง 7 เดือนแรกปีนี �  สภาทองคําโลก (WGC) เปิดเผยข้อมลูบ่งชี .ว่า กองทนุ ETF ที'
ลงทนุในทองคําทั'วโลก เพิ'มการซื .อทองคําอีก 166 ตนัในเดือนก.ค. ส่งผลให้การถือครองทองคําของกองทนุ ETF ทั'วโลกแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ครั .ง
ใหม่ที' 3,758 ตนัในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี .  นบัตั .งแต่ต้นปีนี . ความวิตกเกี'ยวกบัผลกระทบของโรคโควิด-19 ทําให้นกัลงทนุพากนัเข้าลงทนุในผลิตภณัฑ์
การลงทนุที'เกี'ยวกบัทองคําซึ'งถือเป็นแหล่งลงทนุที'ปลอดภยั โดยส่วนใหญ่ได้แก่การลงทนุในกองทนุ ETF ทองคํา  WGC ระบุว่า ณ สิ .นเดือนก.ค. กองทนุ 
ETF ทองคําทั'วโลกเพิ'มการซื .อทองคําสุทธิเป็นเดือนที' 8 ติดต่อกนั  นบัตั .งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนั กองทนุ ETF ทองคําได้ซื .อทองคําสุทธิเพิ'มขึ .นสู่ราว 899 
ตนั ซึ'งสงูกวา่สถิตเิดมิของการเข้าซื .อสทุธิตอ่ปีที' 646 ตนัที'ทําไว้ในปี 2552   

• (+) จีนวอนสหรัฐหยุดขายอาวุธให้ไต้หวัน ยันทาํสัมพันธ์ร้าวฉาน-สั�นคลอนสันตภิาพ  นายวงั เหวนิปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผย
ว่า จีนได้เรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธและการติดต่อทางการทหารกับไต้หวนั เพื'อหลีกเลี'ยงการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ รวมถึง
สนัตภิาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวนัให้ร้าวลกึยิ'งขึ .น  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายวงัแสดงความคิดเห็นในการแถลงข่าวเกี'ยวกบัรายงานที'ระบุ
วา่ สหรัฐมีแผนที'จะขายอาวธุให้ไต้หวนัอีกครั .ง   

• (+) "TikTok" เล็งฟ้องรัฐบาลสหรัฐสัปดาห์หน้า หลัง"ทรัมป์"สั� งแบน  ติfกต็อก (TikTok) วางแผนที'จะยื'นเรื'องฟ้องรัฐบาลสหรัฐในสปัดาห์หน้า 
ภายหลงัจากที'ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้ลงนามคําสั'งบริหารเพื'อแบนติfกต็อกและวีแชท ซึ'งเป็นแอปพลิเคชั'นชื'อดงัของจีน  เนชั'นแนล พบัลิค เรดิโอ 
รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ติfกต็อกเตรียมที'จะยื'นฟ้องรัฐบาลสหรัฐอย่างเร็วที'สุดในวนัองัคารที'จะถึงนี . รวมทั .งชี .แจงว่า การดําเนินการของทรัมป์ขดักบั
รัฐธรรมนูญ เนื'องจากทรัมป์ไม่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี .แจง และการดําเนินการโดยอ้างเหตผุลเรื'องความมั'นคงของสหรัฐก็ถือเป็นเรื'องที'ไร้ซึ'งข้อมูล
สนบัสนนุ 

• (-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรมากเกินคาดในก.ค. แต่ตํ�ากว่าเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรเพิ'มขึ .น 1.763 ล้านตําแหน่งในเดือนก.ค. สูงกว่าที'นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที'ระดบั 1.48 ล้านตําแหน่ง แต่ตํ'ากว่าระดบั 4.791 ล้านตําแหน่งในเดือน
มิ.ย. ซึ'งเป็นระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์  ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 10.2% โดยตํ'ากว่าระดบั 11.1% ในเดือนมิ.ย. และตํ'ากว่าที'นักวิเคราะห์
คาดการณ์ที'ระดบั 10.6%  ขณะเดียวกนั ตวัเลขคา่จ้างรายชั'วโมงโดยเฉลี'ยของแรงงาน เพิ'มขึ .น 0.2% ในเดือนก.ค. เมื'อเทียบกบัปีที'แล้ว   

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับตัวเลขจ้างงานสหรัฐแกร่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื'อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื .อขายที'ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื'อคืนนี . (7 ส.ค.) เนื'องจากนกัลงทนุเข้าซื .อดอลลาร์ หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรที'แข็งแกร่งเกินคาดในเดือน
ก.ค.  ดชันีดอลลาร์ เพิ'มขึ .น 0.68% สู่ระดบั 93.4360 เมื'อคืนนี .  ดอลลาร์แข็งค่าเมื'อเทียบกบัเงินเยน ที'ระดบั 105.94 เยน จากระดบั 105.57 เยน, แข็งค่า
เมื'อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที'ระดบั 0.9133 ฟรังก์ จากระดบั 0.9103 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื'อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที'ระดบั 1.3385 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.3289 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื'อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที'ระดบั 1.1781 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1873 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าแตะที'
ระดบั 1.3051 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3149 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 46.50 จุด ขานรับตัวเลขจ้างงานเพิ�มเกินคาด  ดชันีดาวโจนส์ปิดปรับตวัขึ .นเป็นวนัที' 6 ติดต่อกนัเมื'อคืนนี . (7 ส.ค.) และดชันี 
S&P500 ปิดขยบัขึ .นเล็กน้อย โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที'เพิ'มขึ .นเกินคาดในเดือนก.ค. แต่ดชันี Nasdaq 
ปิดลดลงโดยถกูกดดนัจากการเจรจาที'ยงัคงชะงกังนัเกี'ยวกบัมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่  ดชันีเฉลี'ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที' 27,433.48 
จดุ เพิ'มขึ .น 46.50 จดุ หรือ +0.17% และดชันี S&P500 ปิดที' 3,351.28 จดุ เพิ'มขึ .น 2.12 จุด หรือ +0.06% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที' 11,010.98 จุด ลดลง 
97.09 จดุ หรือ -0.87% 

• (+/-) "ทรัมป์" เซน็คําสั� งบริหารขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการหนุนเศรษฐกิจช่วงโควิด-19  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐได้ลงนาม
ในคําสั'งบริหารหลายรายการ เพื'อขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจช่วงโควดิ-19 ภายหลงัจากที'การเจรจาต่อรองระหว่างสมาชิกสภา
นิตบิญัญัติของพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตประสบความล้มเหลว  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า หนึ'งในคําสั'งบริหารของทรัมป์จะเปิดทางให้ขยาย
ระยะเวลาในการให้ผลประโยชน์แก่ผู้ ว่างงานไปจนถึงช่วงสิ .นปีนี .ที'อัตรา 400 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซึ'งเป็นตวัเลขที'ลดลงจากระดบั 600 ดอลลาร์ตามที'
สภาคองเกรสได้อนมุตัไิปเมื'อปลายเดือนมี.ค.ที'ผ่านมา และคําสั'งดงักล่าวได้หมดอายลุงเมื'อช่วงสิ .นเดือนก.ค.  สําหรับคําสั'งบริหารอื'น ๆ จะอนมุตัิให้มีการ
นํามาตรการพกัชําระหนี .มาใช้อีกครั .ง และเลื'อนระยะเวลาการชําระหนี .เงินกู้ของนกัศกึษา 

 

 

                         ที'มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที' 10 ส.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   2.6% 2.5% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   -2.5% -3.0% 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื'อมั'นนกัลงทนุ จาก Sentix   -16.0 -18.2 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    - 5.40M 

วนัองัคารที' 11 ส.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเชื'อมั'นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   55.3 59.6 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื'อมั'นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   55.0 59.3 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   101.7 100.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.1% -0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% -0.2% 

วนัพธุที' 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบื .องต้นไตรมาส 2/2020   -20.5% -2.0% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   10.1% 12.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.3% 0.6% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.2% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ .ามนัรายสปัดาห์   - -7.4M 

วนัพฤหสับดีที' 13 ส.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   -0.5% -0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   1200K 1186K 

วนัศกุร์ที' 14 ส.ค. 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ค.   -1.6% -3.1% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   5.1% 4.8% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื .นฐานเดือนก.ค.   - 7.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   - 7.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   - -0.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   - 5.1% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   - 68.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   - 5.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   - -2.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื'อมั'นผู้บริโภค จาก UoM   - 72.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที'มีการประกาศออกมา 
*ที'มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที' 07 สิงหาคม 2020 ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


