
 

 

 

   

2,015  2,000  1,988 

 2,047  2,061  2,075 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งสลบัทั�งแดนบวกและลบ ระยะสั�นราคาทองคาํอยู่ในช่วงปรบัฐาน หลงัจากก่อนหนา้นี �ทะยานขึ �นอย่างมาก จึงเกิดแรงขายสลบัออกมา รวมทั�ง
ตวัเลขในตลาดแรงงานเดือนก.ค.ของสหรฐัออกมาดีกว่าคาด จึงกระตุน้แรงขายทาํกาํไรทองคาํ  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความวิตกเกี+ยวกบัการถดถอยของเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงมีอยู่ 
ท่ามกลางยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-12ในสหรฐัที+ทะยานขึ �นทะลเุกิน 3 ลา้นราย ขณะที+ยอดผูเ้สียชีวิตก็พุ่งสงูกว่า 1.6 แสนราย จึงบั+นทอนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั  นอกจากนี � ความ
ตงึเครียดสหรฐั-จีนที+มีแนวโนม้เพิ+มขึ �นต่อเนื+อง ช่วยพยงุราคาทองคาํไว ้ จึงแนะนาํติดตามสถานการณต่์อไปอย่างใกลชิ้ด หลงัจากปธน.ทรมัป์ ลงนามในคาํสั+งประธานาธิบดี สั+ง
แบน ByteDance    ซึ+งเป็นบรษัิทแม่และเจา้ของ TikTok แอปพลิเคชันแชรค์ลิปวิดีโอชื+อดงัสญัชาติจีน ไม่ใหท้าํธรุกรรมใดๆ กบับคุคลหรือบริษัทอเมริกนัซึ+งจะมีผลบงัคบัใชใ้นอีก 
I3 วนัหลงัจากวนัที+ลงคาํสั+งไปเมื+อวนัพฤหสับดีที+ 6 ส.ค.ที+ผ่านมา ขณะที+สื+อรายงานว่า TikTok เตรยีมยื+นฟ้องคณะบรหิารของปธน.ทรมัป์อย่างเรว็สดุในวนัองัคารนี �  นอกจากนี � นกั
ลงทุนระมัดระวงัต่อการหารือของผูแ้ทนการคา้สหรฐั-จีน ในวนัที+ 13 ส.ค. เพื+อทบทวนการปฏิบัติตามขอ้ตกลงการคา้เฟส 1 ซึ+งสถานการณโ์ควิดทาํใหจี้นอาจไม่สามารถบรรลุ
พนัธะตามขอ้ตกลงการคา้ จึงอาจทาํใหร้าคาทองคาํรว่งลงในระดบัจาํกดั   ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรง หากเกิดการฟื�นตวัขึ �นราคาทดสอบแนว
ตา้นโซน 2,041-2,047 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ+งนักลงทุนยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไร เหมือนช่วงที+ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของ
ราคาไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที+ 2,015 ดอลลารต่์อออนซ(์ระดบัตํ+าสดุของวนัศกุร)์ ประเมินว่าเป็นยงัมีโอกาสดีดตวัขึ �นไดร้ะยะสั�น  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ เนน้การลงทุน
ระยะสั�น โดยแบ่งขายหากราคาดีดตวัขึ �นทดสอบโซน 2,041-2,047 ดอลลารต่์อออนซแ์ลว้ไม่สามารถขึ �นไปยืนได ้ ทั�งนี �อาจทยอยซื �อคืนหากราคาทองคาํอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบั 
2,015 ดอลลารต่์อออนซ ์ พรอ้มชะลอการเขา้ซื �อและลดการถือครองทองคาํหากราคาหลดุ 2,000 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                   เข ้าซ ื�อขายเพ ื�อ เก็งก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว 

แนะนําทยอยขายทาํก ําไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่สามารถยืน

เหนือบร ิเวณ 2,041-2,047 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ เพ ื�อรอซ ื�อใหม่หาก

ราคาไม่หลุดบร ิเวณแนวร ับ 2,015-2,000 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

10 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

10/08/2563  11.51 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 2,030.67 2,028.74 -1.93  -0.10% 

Spot Silver ($) 28.15 28.02 -0.13  -0.45% 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.17 -0.00  -0.00% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 30,000 29,900 -100  -0.33% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.40 44.88 0.48  1.08% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.53 41.77 0.24  0.58% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1775 1.1792 0.0017  0.14% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) สหรัฐฯ ติดโควิดทะลุเกิน 5 ล้านราย ติดเช ื �อสะสมท ั�วโลกแตะ 20 ล้านราย วนันี � (10 สิงหาคม) ทางการสหรฐัฯ ยืนยนัพบผูติ้ดเชื �อโค

วิด-19 สะสมทะลุเกิน 5 ล้านรายแล้ว ขณะที+ยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งสูงกว่า 1.6 แสนราย รักษาหายราว 50% ของผู้ติดเชื �อทั�งหมด โดยรัฐ

แคลิฟอรเ์นียยงัคงเป็นรฐัที+พบผูติ้ดเชื �อสะสมมากที+สดุในประเทศ (ราว 5.62 แสนราย) ตามมาดว้ยรฐัฟลอรดิา (ราว 5.32 แสนราย) และรฐัเท็ก

ซสั (ราว 5.07 แสนราย) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านมาแลว้กว่า 7 เดือน ทั+วโลกมีผูติ้ดเชื �อสะสมแตะ 20 ลา้นรายแลว้ (20,022,265 ราย) 

รกัษาหายกว่า 12.8 ลา้นราย (12,897,799 ราย) หรอืคิดเป็นเกือบ 2 ใน 3 ของผูติ้ดเชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 733,971 อตัราการเสียชีวิตอยู่ที+ราว 

3.7% โดยพบผูติ้ดเชื �อเพิ+มเกินวนัละ 1 แสนรายติดต่อกนันานถงึ 75 วนั หรอืนานกว่า 2 เดือน ตั�งแต่วนัที+ 27 พฤษภาคม ที+ผ่านมา  สหรฐัอเมรกิา

ยงัคงเป็นประเทศที+พบผูติ้ดเชื �อสะสมมากที+สดุในโลก (5,199,444 ราย) ตามมาดว้ยบราซิล (3,035,422 ราย) อินเดีย (2,214,137 ราย) รสัเซีย 

(887,536 ราย) และแอฟรกิาใต ้(559,859 ราย) พบผูติ้ดเชื �อแลว้อย่างนอ้ย 181 จาก 193 ประเทศทั+วโลก 

 (+) นัก เศรษฐศาสตร ์"Citi"คาดท องอาจแ ตะ 2,300 ดอลลาร ์ใน  6-12 เดือ น   ในขณะที+มีความไม่แน่นอนว่าทองจะแตะระดับ 3,000 

ดอลลารห์รอืไม่ นกัเศรษฐศาสตรข์องวาณิชธนกิจ Citi ระบวุ่า พวกเขาเชื+อว่า ทองสามารถแตะ 2,100 ดอลลารใ์นไตรมาสนี� และ 2,300 ดอลลาร์

ใน 6-12 เดือนขา้งหนา้ โดย "ความเสี+ยงอยู่ในช่วงขาขึ �น" อย่างไรก็ตาม พวกเขาอธิบายว่า การทะยานขึ �นของทองไม่ใช่สญัญาณเตือนล่วงหนา้

ของ "การปะทขุึ �นของเงินเฟ้อ" อย่างที+บางคาดอาจคาดการณ ์แมก้ารกระตุน้ของธนาคารกลางและการขยายตวัดา้นสินเชื+อของภาคเอกชนเพิ+ม

สงูขึ �น การทะยานขึ �นของทองไม่ใช่สิ+งบง่ชี �ว่า ดอลลารจ์ะสญูเสียสถานะการเป็น "สินทรพัยส์าํรองระหว่างประเทศชั�นนาํ" นกัเศรษฐศาสตรร์ะบวุ่า 

ในขณะที+บางส่วนชี �ว่า การปรบัขึ �นของทองติดตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร ์แต่ "ไม่มีสกุลเงินหรือประเทศอื+นใดพรอ้มหรือเต็มใจที+จะรบั

บทบาทของดอลลาร"์ 

 (+) ตลาดหุน้เอเช ียเปิดลบ วิตกสถานการณจ์นี-สหร ัฐตึงเคร ียด ตลาดหุน้เอเชียเปิดปรบัตวัลงเป็นส่วนใหญ่ในวนันี � เนื+องจากนกัลงทนุวิตก

กงัวลเกี+ยวกบัความขดัแยง้ระหว่างสหรฐั-จีน โดยล่าสดุมีรายงานว่า ติก̂ต็อก (TikTok) กาํลงัวางแผนที+จะยื+นเรื+องฟ้องรฐับาลสหรฐั ภายหลงัจาก

ที+ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดล้งนามคาํสั+งบรหิารเพื+อแบนติก̂ต็อกและวีแชท ซึ+งเป็นแอปพลิเคชนัชื+อดงัของจีน ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิด

วนันี �ที+ 24,376.82 จดุ ลดลง 154.80 จดุ, -0.63% ดชันีเซี+ยงไฮค้อมโพสิตเปิดที+ 3,341.53 จดุ ลดลง 12.51 จดุ หรอื -0.39% ดชันี TAIEX ตลาด

หุ้นไต้หวันเปิดวันนี �ที+  12,786.80 จุด ลดลง 42.07 จุด, -0.33% ดัชนี FTSE ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดที+  1,579.29 จุด เพิ+มขึ �น 1.05 จุด หรือ 

+0.06% ตลาดหุน้สิงคโปรปิ์ดทาํการวนันี � เนื+องในวนัหยดุชดเชยวนัชาติ ตลาดหุน้ญี+ปุ่ นปิดทาํการวนันี � เนื+องในวนัภเูขา 

 (-) ดอลลารพ์ยายามร ักษาแรงบวกทา่มกลางแรงกดดัน ในวนันี �ดอลลารพ์ยายามรกัษาแรงทะยานที+เกิดขึ �นไดย้าก ขณะที+การอ่อนตวัของ

ดอลลารที์+ยาวนานที+สดุในรอบ 1 ทศวรรษทาํใหด้อลลารเ์ปราะบางต่อการถกูกดดนัจากข่าวเชิงบวกใดๆ รายงานการจา้งงานที+ดีขึ �นในวนัศกุร ์ทาํ

ใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัปรบัขึ �นในช่วงเขา้สู่สปัดาหนี์ �ที+จะมีการขายพนัธบตัร 1.12 แสนลา้นดอลลาร ์แต่ดอลลารย์งัปิดตํ+าลงเป็นสปัดาหที์+ 

7 ติดต่อกัน ปริมาณการซื �อขายเบาบาง ขณะที+เป็นวันหยุดในญี+ปุ่ นและมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่า เจา้หนา้ที+กาํหนดนโยบายสหรฐัจะ

สามารถบรรลขุอ้ตกลงแผนการสนบัสนนุการคลงัฉบบัใหม่สาํหรบัเศรษฐกิจหรือไม่ นางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและนายสวีเตน 

มนูชิน รมว.คลังสหรฐักล่าวเมื+อวานนี�ว่า พวกเขาเปิดกวา้งต่อการเริ+มเจรจาความช่วยเหลือสาํหรบัโควิด-19 อีกครั�ง หลังจากที+ปธน.โดนัลด ์

ทรมัป์ลงนามในคาํสั+งบรหิารเกี+ยวกบัสวสัดิการว่างงาน 

 

  ท ี�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   -16.0 -18.2 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    5.30M 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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   101.7 100.6 

 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 ้

 
 

 


