
  

                   ราคาทองคาํเกดิการดีดตัวกลับขึ �นไปพยายามทดสอบแนว
ต้านโซน 2,056 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับสูงสุดสุดเป็นประวัติการณ์) หากราคา
สามารถขึ �นไปยืนได้ น่าจะมีแรงซื �อเก็งกาํไรกลับเข้ามาอีกครั�ง แต่หากราคาไม่
สามารถผ่านแนวต้านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทาํกาํไรออกมาและอาจทาํให้
ราคาปรับตัวลงไปอีก โดยประเมินแนวรับที5 2,033-2,028 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

06 สงิหาคม 2563 

สรุป ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผยวา่ คณะรัฐบาลกําลงัเจรจากบัแกนนําพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรเพื,อขยายการจ่ายเงินเยียวยา 
ขณะเดียวกนั เขากําลังพิจารณามาตรการอื,นๆ เพื,อช่วยปกป้องอุตสาหกรรมสายการบินและป้องกนัไม่ให้พนกังานถูกไล่ออก ซึ,งกระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์
เสี,ยงและสร้างแนวโน้มเชิงบวกตอ่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท แม้วา่ประเดน็ดงักล่าว จะสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคํา แตค่วามวิตกกงัวลเกี,ยวกบัความตงึเครียดทาง
การเมืองระหวา่งสหรัฐกบัจีน พยงุราคาทองคําไว้ หลงันายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐ ได้เรียกร้องให้ทําการแบนแอปพลิเคชนัต่างๆ ของจีน ทั 6งนี 6 
ในระยะสั 6น  ราคาเคลื,อนไหวในกรอบทรงตวัในระดบัสูง หากราคาทองคําไม่สามารถผ่านแนวต้าน 2,056 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทําให้ราคาทองคําอ่อนตวัลงมา 
แนะนําเข้าซื 6อหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับ 2,033-2,028 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง เพราะคาดว่าราคาน่าจะกลบัขึ 6นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 
2,056 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึ,งหากผ่านได้ประเมินแนวต้านถดัไปโซน 2,069 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

ตารางที5 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

6/08/2563 16:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 2,037.70 2,049.73 12.03  0.59% 

Spot Silver ($) 26.93 27.77 0.84  3.12% 

เงนิบาท (฿/$) 31.01 31.10 0.09  0.28% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,700 30,050 350  1.18% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.17 45.01 -0.16  -0.35% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.17 41.81 -0.36  -0.85% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1866 1.1847 -0.0018  -0.15% 

ที5มา : Bisnews 

ที5มา : Bisnews 
 

 2,028  2,011  2,000 

  2,056  2,069  2,084 

 

  



 

 

• (+) อดีตปธ.เฟดชี �ธนาคารกลางสหรัฐมีอิสระมากพอในการดาํเนินนโยบายที5เหมาะสม  นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
กล่าววา่ นโยบายของเฟดในการเข้าซื 6อสินทรัพย์และคงอตัราดอกเบี 6ยในระดบัตํ,าเพื,อรับมือกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั 6น จะทําให้
เฟดสามารถดําเนินนโยบายการคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 6น และจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของเฟด    สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นางเยลเลน
ได้กล่าวขณะร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ที,จดัโดยมหาวิทยาลยัโคลมัเบียว่า เฟดกําลงัดําเนินนโยบายการเงินที,เหมาะสม  "นี,ไม่ใช่เฟดที,พิมพ์เงินเพื,อที,จะ
ช่วยรัฐบาลจากการขาดดลุงบประมาณ เหมือนในสถานการณ์ที,เราเคยประสบในช่วงหลงัสงครามโลกครั 6งที, 2 จนกระทั,งมีกฎหมาย Fed-Treasury accord 
ในปี 2494" นางเยลเลนซึ,งปัจจุบนัเป็นสมาชิกเกียรติคณุของสถาบนับรูกกิงส์กล่าว  นอกจากนี 6 นางเยลเลนยงัตั 6งข้อสงัเกตด้วยว่า รัฐบาลสหรัฐจะมีหนี 6สิน
เพิ,มขึ 6นมากจากระดบัช่วงก่อนที,โควดิ-19 จะระบาด "เราไม่ได้อยู่บนสถานะการคลงัที,ยั,งยืนอีกต่อไป" อดีตปธ.เฟดระบุ  นางเยลเลนกล่าวด้วยว่า เธอเชื,อว่า
ความเป็นอิสระของธนาคารกลางในสหรัฐนั 6นมีความแข็งแกร่งมากพอ และเฟดก็ได้รับการสนบัสนนุอย่างเพียงพอจากสภาคองเกรสในการดําเนินการตาม
สิ,งที,ถกูต้อง" 

• (+) เยอรมนีเผยยอดสั5งซื �อภาคการผลิตพุ่งเกินคาด 28% ในเดือนมิ.ย.  สํานกังานสถิตแิหง่ชาตเิยอรมนีเปิดเผยในวนันี 6ว่า ยอดสั,งซื 6อภาคการผลิตของ
เยอรมนีเพิ,มขึ 6นเป็นเดือนที, 2 ติดต่อกันในเดือนมิ.ย. โดยเพิ,มขึ 6น 27.9% หลังจากขยายตวั 10.4% ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าตวัเลขที,นักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์ไว้ที, 11%  อย่างไรก็ดี ยอดสั,งซื 6อภาคการผลิตของเยอรมนี ปรับตวัลง 11.3% เมื,อเทียบรายปี   ยอดสั,งซื 6อภายในประเทศ พุ่งขึ 6น 35.3% ขณะที,
ยอดสั,งซื 6อจากตา่งประเทศ เพิ,มขึ 6น 22.0% ในเดือนมิ.ย.  ทั 6งนี 6 เยอรมนีจะเปิดเผยข้อมลูการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.ในวนัศกุร์ที, 7 ส.ค.นี 6 

• (+) สหรัฐพบนักโทษในเรือนจําป่วยเป็นโควิด-19 กว่า 500 คน  เรือนจําแห่งหนึ,งในรัฐแอริโซนาของสหรัฐพบนกัโทษป่วยเป็นโรคโควิด-19 กว่า 500 
คน คดิเป็นเกือบครึ,งของทั 6งหมดในเรือนจํา  กรมราชทณัฑ์รัฐแอริโซนา เปิดเผยว่า นกัโทษ 517 รายที,เรือนจํา ASPC-Tucson Whetstone ได้ติดเชื 6อไวรัสโค
โรนาสายพนัธุ์ใหม่ และถูกแยกออกไปโดยขณะนี 6กําลงัได้รับการดแูลทางการแพทย์  แถลงการณ์จากกรมราชทณัฑ์รัฐแอริโซนา ระบุว่า "นักโทษกลุ่มนี 6จะ
ไม่ได้รับอนญุาตให้กลบัมาใช้พื 6นที,ร่วมกบันกัโทษคนอื,น จนกวา่จะหายดีแล้ว"  สํานกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ศนูย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) 
แหง่มหาวทิยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ เปิดเผยวา่ ณ เวลา 15.34 น.ของวนัพธุตามเวลาสหรัฐ (ประมาณ 02.34 น.ของวนัพฤหสับดีตามเวลาไทย) ยอดผู้ติดเชื 6อ
ไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอยู่ที, 4,802,275 ราย และจํานวนผู้ เสียชีวิตอยู่ที, 157,551 ราย   สําหรับผู้ ป่วยในรัฐแอริโซนานั 6น พบการติดเชื 6อรุนแรง 7 รายใน
เรือนจําของรัฐ 

• (+) ปธ.เฟดคลีฟแลนด์เผยสหรัฐต้องเพิ5มนโยบายการคลังเพื5อหนุนเศรษฐกิจฟื�นตัว  นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาคลีฟแลนด์ เปิดเผยวา่ ในช่วงที,โรคโควดิ-19 กลบัมาระบาดอีกครั 6ง เศรษฐกิจสหรัฐจําเป็นต้องมีนโยบายการคลงัสนบัสนนุมากกว่านี 6 เพื,อให้เศรษฐกิจ
ก้าวออกจากช่วงการกลบัมาเปิดอีกครั 6งไปเป็นช่วงฟื6นตวั  ประธานเฟดคลีฟแลนด์ กล่าวในการประชุมออนไลน์ว่า "การเพิ,มขึ 6นของจํานวนผู้ ป่วยโควิด-19 
ในช่วงไม่กี,สปัดาห์นี 6เป็นปัจจยัเสี,ยงที,ฉดุรั 6งแนวโน้มเศรษฐกิจ และเป็นเครื,องเตือนใจวา่ยงัมีอีกหลายกรณีที,เกิดขึ 6นได้"  นางเมสเตอร์ กล่าวว่า "ยงัคงต้องรอดู
ตอ่ไปวา่ การเพิ,มขึ 6นของจํานวนผู้ ป่วยและกิจกรรมที,ลดลงนั 6นจะเกิดขึ 6นชั,วคราวหรือคงอยู่เป็นเวลานาน"  สํานกัข่าวซินหวัรายงานโดยอ้างสื,อท้องถิ,นว่า มีรัฐ
อย่างน้อย 24 รัฐในสหรัฐที,ได้ระงบัหรือไม่ก็ล้มเลิกแผนที,จะเปิดเศรษฐกิจอีกครั 6ง เพื,อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นางเมสเตอร์ กล่าวว่า "เห็นได้
ชัดว่าควรเพิ,มการสนับสนุนทางการคลังเพื,อช่วยครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงหน่วยงานระดบัรัฐและท้องถิ,นที,แบกรับผลกระทบจากการชัตดาวน์
เศรษฐกิจจนกวา่จะฟื6นตวัอย่างยั,งยืน" 

• (+) อินเดียลบแอพพลิเคชั5นจีนออกจาก"Apple","Google Play"  รัฐบาลอินเดียลบแอพพลิเคชั,นจีนเพิ,มเติมออกจากระบบปฏิบตัิการของแอปเปิลและกู
เกิล เพลย์ ซึ,งรวมถึงแอพพลิเคชั,น Baidu, บราวเซอร์ Xiaomi, แอพพลิเคชั,นแต่งรูปและวิดีโอของ Meitu และ NetEase และ Heroes War  Economic 
Times รายงานถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที,ระดบัสูงของรัฐบาลอินเดีย ซึ,งยืนยนัความมุ่งมั,นมากขึ 6นในนโยบายเกี,ยวกบัแอพพลิเคชั,นจีนว่า "จะดําเนินการ
เพิ,มเตมิหากแอพพลิเคชั,นใดๆพยายามหวนคืนมาในชื,อใหม่" 

• (+/-) ธ.กลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี �ยที5  0.10% ตามคาดในประชุมวันนี �  วนันี 6ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คงอตัราดอกเบี 6ยนโยบายที, 0.1%  
นอกจากนั 6น ธนาคารกลางองักฤษยงัคงขนาดโครงการซื 6อพนัธบตัรรัฐบาลที, 7.45 แสนล้านปอนด์ (9.78 แสนล้านดอลลาร์)  การสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์
บง่ชี 6วา่ ไม่มีการเปลี,ยนแปลงในเครื,องมือกระตุ้นที,สําคญัทั 6ง 2 ของ BoE 

ที5มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที, 3 ส.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   52.8** 51.2 

 
14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตขั 6นสดุท้าย   51.0** 50.0 

 
15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตขั 6นสดุท้าย   51.8** 51.1 

 
15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตขั 6นสดุท้าย   53.3** 53.6 

 
20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตขั 6นสดุท้าย   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 6อภาคโรงงานเดือนมิ.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 6อ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin  
 54.1** 58.4 

 14.30น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศดอกเบี 6ยนโยบาย  
 0.50%** 0.50% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบริการขั 6นสดุท้าย  
 55.6** 56.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบริการขั 6นสดุท้าย  
 54.7** 55.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบริการขั 6นสดุท้าย  
 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 6อ (PMI) ภาคการบริการขั 6นสดุท้าย  
 50.0** 49.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนก.ค.  
 58.1** 57.1 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 6ามนัรายสปัดาห์  
 -7.4M** -10.6M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 6งแรกรายสปัดาห์   1450K 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,มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที, 31 กรกฎาคม ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


