
  

                   หลังจากราคาทิ งตัวลงเริ�มเห็นแรงซื อเข้ามาพยุงราคาทองคํา
บ้าง หากราคาฟืนตัวขึ นในระดับจํากัด หรือ ทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,000-2,009 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้อาจเกิดแรง
ขายจนราคาอ่อนตัวลงทดสอบบริเวณแนวรับโซน 1,982-1,977 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที�  1,960 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ�งเป็นระดับตํ�าสุดของสัปดาห์ที�
ผ่านมา 

 

11 สงิหาคม 2563 

สรุป จํานวนยอดผู้ เสียชีวติจากโควดิ-19 ในสหรัฐปรับลง 16% สู่ประมาณ 7,200 คนในสปัดาห์ที.ผ่านมา ซึ.งเป็นการปรับลงครั 2งแรกของยอดผู้ เสียชีวิตหลงัปรับ
ขึ 2น 4 สปัดาห์ ขณะที.ยอดผู้ติดเชื 2อรายใหม่ในสหรัฐอยู่ที.ระดบั 376,000 คนในรอบสปัดาห์ที.สิ 2นสุดวนัที. 9 ส.ค. หรือ เฉลี.ยประมาณ 53,000 คนต่อวนั ซึ.งลดลง
ตดิตอ่กนั 3 สปัดาห์ นอกจากนี 2 ปธน.ทรัมป์ กําลงัพิจารณาลดภาษีกําไรในการซื 2อขายหุ้นสหรัฐและลดภาษีเงินได้สําหรับครอบครัวที.มีรายได้ปานกลางเพื.อช่วย
ให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื2นตวั สร้างความหวงัว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสฟื2นตวัขึ 2น จนกระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี.ยง และ หนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ
ดีดตวัขึ 2นจากระดบัตํ.าสุดรอบหลายเดือน จนสร้างแรงกดดนัให้ราคาทองคําอ่อนทิ 2งตวัลงอย่างมาก ทั 2งนี 2  ในระยะสั 2นหากราคาฟื2นตวัขึ 2นในระดบัจํากดั หรือไม่
ผ่านแนวต้านบริเวณ 2,000-2,009 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนําให้แบ่งทองคําออกขาย หรือลดการถือครองทองคําลงเพื.อควบคุมความเสี.ยงและหากราคา
ทองคํามีการปรับตวัลดลงมา ไม่หลดุแนวรับนกัลงทนุที.รับความเสี.ยงได้สงูสามารถซื 2อคืนเพื.อทํากําไรระยะสั 2น โดยประเมินแนวรับไว้ที. 1,982-1,977 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แตห่ากรับความเสี.ยงได้น้อยอาจชะลอการเข้าซื 2อออกไปก่อนเพื.อรอดกูารสร้างฐานของราคา 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/08/2563 15:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 2,025.70 1,985.60 -40.10  -1.98% 

Spot Silver ($) 29.13 27.87 -1.26  -4.32% 

เงนิบาท (฿/$) 31.09 31.10 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,900 29,300 -600  -2.01% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.99 45.31 0.32  0.71% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.97 42.33 0.36  0.86% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1738 1.1769 0.0031  0.26% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,977  1,960  1,941 

  2,009  2,028  2,040 

 

  



 

 

• (+) คณะผู้แทนจีนเตือน EU หยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีนและฮ่องกง  คณะผู้แทนจีนประจําสหภาพยโุรป (EU) เผยว่า จีนขอคดัค้าน

การเข้าแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงและจีนจากสหภาพยโุรปอย่างถงึที.สดุ รวมถงึการปฏิบติัหน้าที.ในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที.ตํารวจ

ฮ่องกง   ถ้อยแถลงดงักล่าวเป็นการตอบโต้แถลงการณ์ที.กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยโุรป (EEAS) ประกาศเมื.อวนัจนัทร์ที.ผ่านมา หลงัจาก

ตํารวจฮ่องกงได้ควบคมุตัวนายจิมมี ไล เจ้าพ่อสื.อชาวฮ่องกง ผู้สนบัสนนุการก่อจลาจล และผู้ ต้องสงสยัอีก 9 ราย   เจ้าหน้าที.ตํารวจระบวุ่า ผู้ ต้อง

สงสยั 6 ใน 10 รายถกูจบักมุตวัเนื.องจากสงสยัว่าสมรู้ร่วมคิดกบักองกําลงัต่างชาติ หรือองค์กรภายนอกที.เป็นภยัต่อความมั.นคงของประเทศ ส่วนคน

อื.นๆ ถกูตั 2งข้อสงสยัฐานร่วมกนัวางแผนกระทําการอนัฉ้อฉล   สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า  EEAS ระบใุนแถลงการณ์ว่า การจบักมุในครั 2งนี 2เป็นการ

จดุชนวนความหวาดระแวงอนัเกิดจากกฎหมายความมั.นคงแห่งชาติที.บงัคบัใช้ในฮ่องกง เพื.อจํากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าว

ของสื.อมวลชนในฮ่องกง 

• (+) สหรัฐระบุสินค้าฮ่องกงส่งออกไปสหรัฐต้องติดฉลากผลิตในจีน  ประกาศของรัฐบาลสหรัฐในวนันี 2ระบวุ่า สินค้าที.ผลิตในฮ่องกงสําหรับการ

ส่งออกไปยงัสหรัฐ จะจําเป็นต้องติดฉลากว่า ผลิตในจีน หลงัวนัที. 25 ก.ย.  ความเคลื.อนไหวดงักล่าวมีขึ 2นหลงัจากที.จีนบงัคบัใช้กฎหมายความมั.นคง

แห่งชาติต่อฮ่องกง และการตดัสินใจของสหรัฐในการยติุสถานภาพพิเศษของฮ่องกงภายใต้กฎหมายสหรัฐ ซึ.งเพิ.มความรุนแรงของความตึงเครียดทวิ

ภาคีที.ปะทขุึ 2นอยู่แล้วจากภาษีสงครามการค้าและการรับมือกบัการระบาดของโควิด-19  ประกาศของกรมศลุกากรและการปกป้องพรมแดนสหรัฐระบุ

ว่า มาตรการล่าสดุจะทําให้บริษัทฮ่องกงต้องอยู่ภายใต้ภาษีสงครามการค้าเช่นเดียวกบัที.เก็บต่อผู้ส่งออกจีนแผ่นดินใหญ่ หากพวกเขาผลิตผลิตภณัฑ์

ที.อยู่ภายใต้ภาษีเหล่านี 2 

• (+) ผู้ เชี�ยวชาญชี อินเดียกระชับสัมพนัธ์สหรัฐหลังเหตุปะทะจนีบริเวณพรมแดน  ผู้ เชี.ยวชาญกล่าวต่อสถานีโทรทศัน์ CNBC ว่า การปะทะกนั

บริเวณพรมแดนของอินเดียกบัจีนในเดือนมิ.ย.อาจจะเร่งให้อินเดียเดินหน้าสร้างและยกระดบัความเป็นหุ้นส่วนเชิงยทุธศาสตร์กบัสหรัฐและประเทศ

อื.นๆ เพื.อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  ความขดัแย้งในหิมาลยัเริ.มต้นในเดือนพ.ค.และความรุนแรงในเดือนมิ.ย.ทําให้ทหารอินเดียเสียชีวิต 20 นาย 

ซึ.งสร้างแรงกดดนัต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดียในการตอบโต้ จีนไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ เสียชีวิตในฝ่ายจีนหรือไม่  อดีตนกัการทตู

และนกัวิจารณ์ทางการเมืองระบวุ่า ความขดัแย้งในเดือนมิ.ย.เป็น 'จดุเปลี.ยน' ของหนึ.งในความสมัพนัธ์ระดบัทวิภาคีที.สําคญัที.สดุของเอเชีย อินเดีย

ออกมาตรการต่างๆเมื.อไม่กี.เดือนที.ผ่านมา ซึ.งตั 2งเป้ากีดกนัหรือควํ.าบาตรบริษัทจีนจากตลาดอินเดียซึ.งเป็นหนึ.งในตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที.สดุของ

โลก ซึ.งรวมถงึการจํากดัการลงทนุจีนในอินเดียแม้แต่ก่อนเกิดเหตปุะทะบริเวณพรมแดน 

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะนักลงทุนรอการเจรจาแผนกระตุ้นสหรัฐ  ในวนันี 2ดอลลาร์รักษาแรงบวกของเมื.อคืนนี 2หลังการร่วงลงเกือบ

ต่อเนื.องนาน 7 สปัดาห์ ขณะที.นกัลงทนุยงัคงมีความหวงัต่อการบรรลขุ้อตกลงแผนกระตุ้นจากทั 2ง 2 พรรคในวอชิงตนั และผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ

ดีดตวัขึ 2นจากระดบัตํ.าสดุรอบหลายเดือน  ดชันีดอลลาร์ดีดกลบัสู่ 93.568 จากระดบัตํ.าสดุรอบ 2 ปีของวนัศกุร์ ที. 92.495 โดยเทรดเดอร์กล่าวว่า หลงั

การร่วงลง 7 สปัดาห์ติดต่อกนั ดอลลาร์ถงึเวลาที.จะต้องดีดตวัปรับฐานระยะสั 2น  ยโูรอยู่ที. 1.1745 ดอลลาร์ ปรับขึ 2นเล็กน้อย หลงัจากที.อ่อนลง 0.5% 

ในการซื 2อขายครั 2งก่อน ดอลลาร์แทบไม่เปลี.ยนแปลงที. 106.07 เยน  "ดเูหมือนว่าการร่วงลงของดอลลาร์หยดุลงสําหรับขณะนี 2 ซึ.งแม้ว่าการหารือการใช้

จ่ายด้านการคลงัหยดุนิ.ง แต่อย่างน้อยเราสามารถหลีกเลี.ยงการตดัสวสัดิการว่างงานพิเศษออกไปโดยสิ 2นเชิง" นกัวิเคราะห์กล่าว  เมื.อวนัเสาร์ปธน.

โดนลัด์ ทรัมป์ลงนามในคําสั.งบริหารเพื.อฟื2นการจ่ายสวสัดิการว่างงานพิเศษและระงบัภาษีเงินเดือน  "เมื.อพิจารณาจากปฏิกริยาของตลาด ดเูหมือนว่า

นกัลงทนุคิดว่า จะมีข้อตกลงบางอย่างในที.สดุ" เจพีมอร์แกน 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

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   -13.4** -18.2 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   5.89M** 5.40M 

วนัองัคารที. 11 ส.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเชื.อมั.นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   64.0** 59.6 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื.อมั.นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   71.5** 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 2องต้นไตรมาส 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 2ามนัรายสปัดาห์   - -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 2นฐานเดือนก.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 

 
 

 


