
 

 

 

   

2,009  1,993  1,977 

 2,038  2,055  2,075 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งอ่อนตวัลง ขณะที�ดชันีดอลลารพ์ยายามรกัษาแรงบวกหลังนักลงทุนรอจบัตา การเจรจาเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจสหรฐั นายสตีเวน่ มนชิูน รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัสหรฐัฯกล่าวว่า รฐับาลพรอ้มที�จะเจรจากบัพรรคเดโมแครตอีกครั*งและเปิดกวา้งรบัขอ้เสนอ โดย
รฐับาลพรอ้มเพิ�มงบประมาณช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบโควิด-19 และเพิ�มงบประมาณในส่วนที�จาํเป็น  นอกจากนี*นายมนชิูน ยงัไดก้ล่าวว่า มีโอกาสเป็นไป
ไดที้�ขอ้เสนอของพรรคเดโมแครต และ รฐับาลสหรฐัฯ อาจพบกนัครึ�งทาง ซึ�งทกุอย่างขึ *นอยู่กบัว่าพรรคเดโมแครตยินดีที�จะใชเ้หตผุลในการเจรจาครั*งต่อไป
หรือไม่ นอกจากนี* นักลงทุนรอจับตาการเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัและจีนในวนัที� 15 ส.ค.นี*  จึงทาํใหร้ะยะสั*นราคาทองคาํยังอยู่ในช่วงของการปรบัฐาน   
ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวนัหากราคาทองคาํไม่หลุด 2,014-2,009 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึ *น แต่กรอบแนวตา้นดา้นบนคอ่นขา้ง
จาํกดั การขยบัขึ *นจะมีแนวตา้นโซน 2,038-2,055 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากหลุดแนวรบัโซน 2,009 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มมุมองเชิงบวกจะลดลงและราคาอาจมี
โอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัถดัไป แนะนาํกลยุทธ ์เขา้ซื *อระยะสั*นในบริเวณ 2,014-2,009 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลุดแนวรบั 2,009 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ)์ แตห่ากราคาขยบัขึ *นใหพ้ิจารณาบรเิวณ 2,038 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดขายทาํกาํไร หากผ่านไดอ้าจชะลอการขายทาํกาํไรไปยงัโซนแนวตา้นถดัไป
บรเิวณ 2,055 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                    เน้นการซ ื�อขายทาํกาํไรระยะสั�นในกรอบ หลังจาก

ราคามีแรงขายทาํกาํไรออกมาเพ ิ+ม การซ ื�อแนะนํารอการอ ่อนตัวลง

เข ้าใกล้แนวร ับโซน 2,014-2,009 ดอลลารต์ ่อออนซ ์และพิจารณา

โซน 2,038-2,055 ดอลลารต์ ่อออนซเ์พ ื+อแบ่งขายทาํกาํไร 

 

11 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

11/08/2563  11.43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 2,026.90 2,017.27 -9.63  -0.48% 

Spot Silver ($) 29.13 28.83 -0.29  -1.01% 

เงนิบาท (฿/$) 31.09 31.08 -0.01  -0.02% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,900 29,700 -200  -0.67% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.99 45.24 0.25  0.56% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.97 42.27 0.30  0.71% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1738 1.1750 0.0012  0.10% 

ที+มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "จอหน์ ฮอปกินส"์ เผยยอดติดเช ื�อโควิดทั+วโลกทะลุ 20 ล้านรายแล้ว ศนูยว์ิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลัย
จอหน์ ฮอปกินส ์รายงานในวนันี*วา่ ณ เวลา 19.35 น.ของวนัจนัทรต์ามเวลาสหรฐั หรือ 06.35 น.ของวนัองัคารตามเวลาไทย ยอดผูต้ดิเชื *อไวรสัโควิด-
19 ทั�วโลกทะลหุลกั 20 ลา้นรายแลว้ โดยขณะนี*อยู่ที� 20,001,019 ราย และยอดผูเ้สียชีวติทั�วโลกอยู่ที� 733,897 ราย ทั*งนี * สหรฐัยงัคงเป็นประเทศที�มีผู้
ตดิเชื *อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที�สดุในโลก โดยมียอดผูต้ิดเชื *ออยู่ที� 5,085,821 ราย และเสียชีวิต 163,370 ราย ซึ�งเท่ากบั 1 ใน 4 ของจาํนวนผู้
ตดิเชื *อโควิด-19 รวมกนัทั�วโลก ขณะที�บราซลิตามมาเป็นอนัดบัสอง โดยมีผูต้ิดเชื *ออยู่ที� 3,057,470 ราย และเสียชีวติ 101,752 ราย ส่วนอินเดียขณะนี*
มีผูต้ิดเชื *อมากกว่า 2.2 ลา้นราย ส่วนประเทศอื�นๆ ที�มีผูต้ิดเชื *อมากกว่า 400,000 ราย ไดแ้ก่ รสัเซีย แอฟรกิาใต ้เม็กซิโก และเปรู สาํหรบัประเทศที�มี
ผูเ้สียชีวติมากกวา่ 30,000 ราย ประกอบดว้ยเม็กซโิก, องักฤษ, อินเดีย, อิตาลี และฝรั�งเศส สาํนกัข่าวซนิหวัรายงาน 

 (+) บร ิษัทจีนท ี+ไม่ปฏิบัต ิตามมาตรฐานสหรัฐจะถูกถอนการจดทะเบียนสิ�นปี 2021  เมื�อวานนี*นายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลังสหรฐัระบุว่า 
บรษัิทจากจีนและประเทศอื�นๆที�ไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชีจะถูกถอนการจดทะเบียนจากตลาดหลกัทรพัยส์หรฐัในสิ *นปี 2021 นาย
มนชิูนและเจา้หนา้ที�อื�นๆแนะนาํการดาํเนินการดงักล่าวแก่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยส์หรฐั (SEC) ในสปัดาหที์�ผ่านมาเพื�อ
รบัประกนัว่า บรษัิทจีนดาํเนินการตามมาตรฐานเดียวกบับรษัิทสหรฐั นายมนชิูนระบุวา่ "ในสิ *นปีหนา้..บรษัิททั*งหมดจะตอ้งปฏิบตัิตามการตรวจสอบ
บญัชีในแบบเดียวกนัในตลาดที�บรษัิทเหล่านั*นจดทะเบียน" 

 (+) "Citi","StanChart"จับ ตาบัญชีข อ งจน ท .ฮ่อ งก งท ี+ถูก ควํ+าบ าตร  Citigroup Inc. และ Standard Chartered Plc เพิ�มการตรวจสอบลูกค้า
ธนาคารในฮ่องกง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อหลีกเลี�ยงการละเมิดการควํ�าบาตรของสหรฐัต่อเจา้หนา้ที�ในฮ่องกง แหล่งข่าวระบุวา่ Citigroup ซึ�งมีฐานใน
สหรฐั ดาํเนินการระงบับญัชีที�เชื�อมโยงกบัส่วนหนึ�งของบุคคลเป้าหมาย 11 คน  ส่วน Standard Chartered ซึ�งมีฐานในลอนดอน กาํลงัพิจารณาว่า 
ทางธนาคารมีความสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ที�ใดๆหรือไม่และจะจบัตาการทาํธุรกรรมของพวกเขา และเสรมิว่า ไดร้ะงบัการเปิดบญัชีใหม่สาํหรบับคุคลที�อยู่
ในรายการควํ�าบาตรแลว้ ในขณะที�สหรฐัและจีนออกมาตรการควํ�าบาตรต่ออีกฝ่ายภายใตค้วามขดัแยง้ที�ทวีความรุนแรงจากการที�จีนคมุเขม้ฮ่องกง 
ธนาคารตะวนัตกกาํลงัพิจารณาการตดัสินใจเกี�ยวกบัการดาํเนินงานในฮ่องกงและแผนการขยายกิจการในจีนอย่างระมดัระวงั ส่วนธนาคารจีน เช่น 
Bank of China Ltd. และ Industrial & Commercial Bank of China Ltd. อยู่ในภาวะเปราะบางจากความตอ้งการดอลลารข์องทางธนาคาร 

 (-) ดอลลารด์ ีดตัวจากระดับต ํ+าสุดรอบ 2 ปีขณะนลท.รอการเจรจาแผนกระตุ้นสหรัฐ  ในวนันี*ดอลลารร์กัษาแรงบวกของเมื�อคืนนี*หลงัการร่วง
ลงเกือบต่อเนื�องนาน 7 สัปดาห ์ขณะที�นักลงทุนยังคงมีความหวงัต่อการบรรลุขอ้ตกลงแผนกระตุน้จากทั*ง 2 พรรคในวอชิงตนั และผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัดีดตวัขึ *นจากระดบัต ํ�าสุดรอบหลายเดือน ดชันีดอลลารดี์ดกลบัสู่ 93.597 จากระดบัต ํ�าสุดรอบ 2 ปีของวนัศกุร ์ที� 92.495 โดยเทรดเด
อรก์ล่าววา่ หลงัการรว่งลง 7 สปัดาหต์ดิตอ่กนั ดอลลารถ์งึเวลาที�จะตอ้งดีดตวัปรบัฐานระยะสั*น 

 (-) ห ุ้นโตเกียวปรับข ึ�นเนื+องจากนักลงทุนคาดการณถ์งึการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ หุน้ญี�ปุ่ นปรบัขึ *นมากที�สดุในรอบ 1 สปัดาหใ์นวนันี*จาก
ความหวังเรื�องการออกมาตรการกระตุน้ทางการคลังเพิ�มเติมเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจสหรัฐขณะที�ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่างๆเผชิญความ
ยากลาํบากในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั*งนี * ดัชนีนิกเกอิปรบัขึ *น 1.59% มาที� 22,686.10 ณ เวลา 9.00 น.ตามเวลาไทย โดยหุน้กลุ่ม
อตุสาหกรรมและการดแูลสขุภาพนาํการปรบัขึ *น 

 (+/-) หน่วยอาร ักขาสหรัฐทวีตช ี�แจงเหตุยิงกันนอกท ําเนียบขาว ยืนยันคนร้ายไม่ได้เข ้าพ ื�นท ี+  หน่วยอารกัขาประธานาธิบดีสหรฐัไดท้วีต
ขอ้ความชี*แจงขอ้มลูเกี�ยวกบัเหตกุารณยิ์งกนับรเิวณนอกทาํเนียบขาวจนเป็นเหตใุหท้างเจา้หนา้ที�ตอ้งนาํตวัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ลงจากโพเดีย
มการแถลงข่าวในช่วงเช้าวันนี*ตามเวลาไทย ข้อความบนทวิตเตอรข์องหน่วยอารกัขาระบุว่า "เรากาํลังสอบสวนเหตุการณ์ยิงกันซึ�งเกี�ยวข้องกับ
เจา้หนา้ที�หน่วยอารกัขารายหนึ�ง โดยขณะนี*ชายผูต้อ้งสงสยัรายหนึ�งและเจา้หนา้ที�หน่วยอารกัขารายดงักล่าวไดถู้กนาํตวัส่งโรงพยาบาลในพื*นที�แลว้" 
"ผูก่้อเหตยิุงครั*งนี *ไม่สามารถบุกเขา้พื *นที�ทาํเนียบขาวได ้และไม่มีบุคคลในทาํเนียบขาวคนใดไดร้บัอนัตราย" ขอ้ความบนทวิตเตอรข์องหน่วยอารกัขา
ระบุ ดา้นประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ กล่าวภายหลงัทราบเหตกุารณ์ว่า ไม่มีใครไดร้บับาดเจ็บจากเหตุยิงครั*งนี * พรอ้มกล่าวชมเชยการทาํงานของ
เจา้หนา้ที� และแจง้วา่จะมีการเปิดเผยขอ้มลูในภายหลงั เพราะขณะนี*ยงัไม่มีรายละเอียดของเหตกุารณม์ากพอ 

  ที+มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 10 ส.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   2.7%** 2.5% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   -2.4%** -3.0% 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุ จาก Sentix   -13.4** -18.2 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    5.89M** 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   57.0 59.3 

 17.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   100.7 100.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.1% -0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.3% -0.2% 

วนัพธุที� 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบื *องตน้ไตรมาส 2/2020   -20.5% -2.0% 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   0.3% 0.6% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนก.ค.   0.2% 0.2% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์   - -7.4M 

วนัพฤหสับดีที� 13 ส.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   -0.5% -0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   1200K 1186K 

วนัศกุรที์� 14 ส.ค. 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนก.ค.   -1.6% -3.1% 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื*นฐานเดือนก.ค.   - 7.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.   - 7.5% 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   - 5.1% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   - 68.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   - 5.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   - -2.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   - 72.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 07 สิงหาคม 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


