
  

                   ราคาทองคําพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนว
ต้านโซน 2,041-2,047 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถขึ �นไปยืนได้ 
น่าจะมีแรงซื �อเกง็กาํไรกลับเข้ามาอีกครั�ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่านแนว
ต้านแรกไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทาํกําไรออกมาและอาจทาํให้ราคา
ปรับตัวลงโดย ประเมนิแนวรับโซน 2,015-2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

10 สงิหาคม 2563 

สรุป กระทรวงกลาโหมไต้หวนัรายงานวา่ กองทพัอากาศของไต้หวนั "ขบัไล่" เครื�องบินรบของจีนออกจากน่านฟ้าไต้หวนั หลงัจากเครื�องบินจีนข้ามเส้นแบ่งเขต
แดนช่องแคบไต้หวนั โดยเครื�องบนิรบของกองทพัจีนถกูติดตามด้วยขีปนาวธุภาคพื ,นดินต่อต้านอากาศยาน การเคลื�อนไหวดงักล่าวเกิดขึ ,น หลงัจากนายอเล็กซ์ 
อาซาร์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐจะประชุมกบัประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวนั ซึ�งทางการจีนคดัค้านการดําเนินการดงักล่าว ขณะที�ความตึง
เครียดระหวา่งสหรัฐและจีนเพิ�มเตมิ จากประเดน็เจ้าหน้าระดบัสงูของสหรัฐเยือนไต้หวนัเป็นครั ,งแรกในรอบหลายทศวรรษ แม้ว่าประเด็นดงักล่าวจะกระตุ้นแรง
ซื ,อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้ฟื,นตวัขึ ,น หลังจากราคาปรับตวัลดลงแรงในวนัศุกร์ แต่การปรับตวัขึ ,นของราคาทองคําเป็นไปอย่างจํากัด เนื�องจาก
สถานการณ์ในไต้หวนั ไม่ได้บานปลายขยายวงกว้างออกไป เบื ,องต้นประเมินว่า ราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบ โดยพยายามสร้างฐานราคา เมื�อราคาปรับตวั
ขึ ,นทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,041-2,047 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ แนะนําขายทํากําไรบางส่วน เพื�อรอเข้าซื ,อคืนเมื�อราคามีการย่อตวั โดย
ประเมินวา่หากการอ่อนตวัลงของราคาทองคํายงัสามารถรักษาระดบัเหนือแนวรับ 2,015 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ (ระดบัตํ�าสดุของวนัศกุร์ที�ผ่านมา) ราคาทองคํายงั
มีลุ้นดีดขึ ,นทดสอบแนวต้าน แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้อย่างแข็งแกร่งอาจมีแรงขายออกมากดราคาให้ร่วงลงสู่แนวรับจิตวิทยาโซน 2,000 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

10/08/2563 15:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 2,030.67 2,034.50 3.83  0.19% 

Spot Silver ($) 28.15 28.30 0.15  0.54% 

เงนิบาท (฿/$) 31.17 31.12 -0.05  -0.17% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.40 44.92 0.52  1.17% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.53 41.84 0.31  0.75% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1775 1.1764 -0.0011  -0.09% 

ที6มา : Bisnews 

ที6มา : Bisnews 
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• (+) นักวิเคราะห์คาดราคาทองคําอาจพุ่งแตะ 4,000 ดอลลาร์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า  นกัวิเคราะห์หลายรายในสหรัฐคาดการณ์ว่า ราคาทองคํา

อาจพุ่งแตะหลัก 4,000 ดอลลาร์/ออนซ์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เนื�องจากนักลงทนุแห่ซื ,อทองคําซึ�งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ดี ราคาทองคําอาจ

ปรับตวัเพิ�มขึ ,นไม่ถงึระดบัดงักล่าว หากในอนาคตมีการพฒันาวคัซีนต้านโรคโควิด-19 สําเร็จจนทําให้นกัลงทนุคลายความกงัวลและขายทองคําเพื�อ

ลงทนุในสินทรัพย์ประเภทอื�น ส่วนผลการเลือกตั ,งสหรัฐในเดือนพ.ย.นี ,ก็จะเป็นตวักําหนดทิศทางราคาทองคําด้วยเช่นกนั  เมื�อสปัดาห์ที�ผ่านมา ราคา

ทองพุ่งขึ ,นทําสถิติสงูสดุตลอดกาล (all-time high) ครั ,งใหม่เหนือระดบั 2,060 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกงัวลที�ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก   

• (+) ทตูจนีเผยสหรัฐควรเลิกกล่าวหาบริษัทจนี ชี �ควรเปิดให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม  นายกยุ เทียนข่าย เอกอคัรราชทตูจีนประจําสหรัฐ เปิดเผย

ว่า สหรัฐควรเลิกกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานต่อบริษัทจีน รวมถึงติOกต็อก (TikTok) และเปิดโอกาสให้บริษัทจีนได้แข่งขันอย่างเป็นธรรม  

เอกอคัรราชทตูจีน ได้กล่าวถงึข้อกล่าวหาของสหรัฐที�ว่าติOกต็อกอาจให้ข้อมลูแก่รัฐบาลจีน โดยระบวุ่า "ผมไม่คิดว่ามีหลกัฐานใดที�บง่ชี ,ว่า บริษัทของจีน

มีการให้ข้อมลูดงักล่าวแก่รัฐบาลจีน ผู้คนได้กล่าวหาเช่นนี ,แต่ไม่เคยแสดงหลกัฐานใดๆ"  เขากล่าวว่า "เรามกัจะได้ยินคําร้องเรียนว่าเราไม่เปิดโอกาส

ให้บริษัทสหรัฐได้แข่งขนัอย่างเป็นธรรม แต่ผมเชื�อว่าเราควรร้องเรียนด้วยว่าบริษัทจีนก็ไม่ได้มีโอกาสแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในสหรัฐมากขึ ,นเรื�อยๆ 

เหมือนกนั"  เอกอคัรราชทตูจีน กล่าวว่า "ตลาดสหรัฐมีการแทรกแซงทางการเมืองและจากรัฐบาลในระดบัหนึ�ง โดยมีการแบ่งแยกบริษัทจีนชดัเจน ซึ�ง

บริษัทเหล่านี ,เป็นเพียงบริษัทเอกชน"  นอกจากนี , เขากลา่วว่า "การกล่าวหาโดยไม่มีหลกัฐานเช่นนี ,เป็นเรื�องไม่ยติุธรรม เช่นเดียวกบัการโทษว่าจีนไม่ให้

บริษัทอเมริกนัได้แข่งขนัอย่างเป็นธรรม ทั ,งๆ ที�สหรัฐเองก็ไม่ให้บริษัทจีนได้แข่งขนัอย่างเป็นธรรมเช่นกนั ซึ�งเป็นเรื�องไม่ยติุธรรมอย่างมาก"   

• (+) กองทพัอากาศไต้หวันขับไล่เครื6องบนิรบจนีขณะล่วงลํ �าน่านฟ้าไต้หวัน  กองทพัอากาศของไต้หวนั "ขบัไล่" เครื�องบนิรบของจีนออกจากน่าน

ฟ้าไต้หวนั กระทรวงกลาโหมไต้หวนัรายงานในวนันี ,ว่า เครื�องบนิจีนข้ามเส้นแบ่งเขตแดนช่องแคบไต้หวนัซึ�งแบ่งแยกไต้หวนัและจีนแผ่นดินใหญ่  ทาง

กระทรวงระบวุ่า เครื�องบินรบของกองทพัจีนถกูติดตามโดยขีปนาวธุภาคพื ,นดินต่อต้านอากาศยาน ขณะบินข้ามเส้นแบ่งเขตแดน  ความเคลื�อนไหว

ดงักล่าวเกิดขึ ,นหลงัจากที�นายอเล็กซ์ อาซาร์ รมว.สาธารณสขุสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนัอย่างเป็นทางการ และจีนระบวุ่า จีนคดัค้านการดําเนินการนี , 

• (+) จีนประกาศควํ6าบาตรวุฒิสมาชิกสหรัฐตอบโต้กรณีควํ6าบาตรจนท.ฮ่องกง  โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในวันนี ,ว่า จีน

ประกาศควํ�าบาตรนายมาร์โค รูบิโอและนายเท็ด ครูซ วุฒิสมาชิกสหรัฐ เพื�อตอบโต้ต่อการที�สหรัฐควํ�าบาตรผู้ นําและเจ้าหน้าที�ต่างๆของฮ่องกง  

นอกจากนี , นายไมเคิล เจ อบับราโมวิตส์ ประธานของหน่วยงาน Freedom House และนายเคนเนธ รอธ ผู้อํานวยการบริหารขององค์การด้านสิทธิ

มนษุยชน Human Rights Watch จะได้รับผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวเช่นกนั โดยการดําเนินการของจีนจะมีผลบงัคบัใช้ตั ,งแต่วนันี ,  ผู้แทนของ

จีนยํ ,าเช่นกนัว่า จีนมองการควํ�าบาตรของสหรัฐต่อเจ้าหน้าที�ฮ่องกงว่าเป็น "การแทรกแซง" กิจการภายในของจีน 

• (+) "ทรัมป์"สั6งแบน"WeChat"อาจกระทบยอดขาย"ไอโฟน"ในจนี  คําสั�งของปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ที�ห้ามบริษัทสหรัฐทําธุรกิจด้วยการแอพพลิเคชั�น

ส่งข้อความ "WeChat" ของจีน อาจสร้างความเสียหายต่อยอดขายโทรศพัท์เคลื�อนที�ไอโฟนในจีนซึ�งเป็นตลาดสําคญัที�สดุแห่งหนึ�งของบริษัท Apple 

Inc  คําสั�งดงักล่าวจะสกดักั ,นการทําธุรกรรมทั ,งหมดที�เกี�ยวข้องกบั "WeChat"  ซึ�งจะห้าม Apple Inc จากการให้บริการ  "WeChat" บนโทรศพัท์มือถือ

ผ่านทางแอพสโตร์   

 
ที6มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

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

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุ จาก Sentix   -13.40** -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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 07 สิงหาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


