
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,009 1,993 1,977 

2,038 2,055 2,075 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  -4.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ว่าในระหว่างวนัราคาทองคําจะดีดตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 2,049.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากแรง
ซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  บวกรวมกบัสกลุเงินดอลลาร์ลดช่วงบวกที4ทําในระหว่างวนั  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําไม่
สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  เนื4องจากสกลุเงินดอลลาร์ฟื�นตวัขึ �นได้ในที4สดุ  โดยรวมแล้ว  สกลุเงินดอลลาร์ยงัคงได้รับแรงหนนุต่อเนื4องมาจากสปัดาห์ที4แล้ว  หลงัการเปิดเผย
ตวัเลขในตลาดแรงงานที4ดีเกินคาด  นอกจากนี �สกลุเงินดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนเพิ4มจากการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ4งเป็นมาตรวัดอปุสงค์ในตลาดแรงงาน  ที4
เพิ4มขึ �นเกินคาดสู่ระดบั 5.9 ล้านตําแหน่งในเดือนมิ.ย.  ประกอบกบันกัลงทนุยงัคงเปิดรับความเสี4ยง  สะท้อนจากดชันีดาวโจนส์ที4ปิดเพิ4มขึ �น 357.96 จดุ โดยได้แรงหนนุจากการที4
ทําเนียบขาวแสดงท่าทีพร้อมเจรจากบัแกนนําในสภาคองเกรสอีกครั �ง หลงัจากที4ทั �งสองฝ่ายยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงเกี4ยวกบัการออกกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเมื4อสปัดาห์ที4แล้ว  
สถานการณ์ดงักล่าวบั4นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคํามาเปลี4ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะ
ธรุกิจขนาดเล็กจากNFIB  และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2049.90 2018.40 2034.21 2025.70 -4.97 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 2006.43 26.38 44.39 

MA 50 Days 1826.58 20.37 42.55 

MA 200 Days 1649.52 17.55 46.93 

RSI 9 Days 70.85 80.89 64.37 

RSI 14 Days 73.93 80.66 62.78 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,262.12 0.00 

ishare 17,713.15 -110.07 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.5025 0.2464 0.6794 

10 วนั 0.9236 0.7363 0.5276 

20 วนั 0.9650 0.5403 0.9555 

50 วนั 0.9670 0.7772 0.9401 

100 วนั 0.9589 0.6367 0.8569 

200 วนั 0.5992 -0.4849 0.5779 

 

 

11 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา               เน้นการซื อขายทํากําไรระยะสั นในกรอบ
หลังจากราคามีแรงขายทาํกําไรออกมาเพิ"ม การเปิดสถานะ
ซื อแนะนํารอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับในโซน 2,014-
2,009 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และพิจารณาโซน 2,038-2,055 
ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื"อแบ่งปิดสถานะซื อทาํกาํไร 

 

ระหวา่งวนัหากราคาทองคําไมห่ลดุ 2,014-2,009 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึ �น แตก่รอบ
แนวต้านด้านบนคอ่นข้างจํากดั การขยบัขึ �นจะมีแนวต้านโซน 2,038-2,055 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากหลดุแนวรับโซน 2,009 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มมุมองเชิงบวกจะลดลงและราคาอาจมีโอกาสอ่อน
ตวัลงทดสอบแนวรับถดัไป 



 

 

• (+) ขุนคลังสหรัฐคาดทาํเนียบขาว-คองเกรสบรรลุดีลสัปดาห์นี   นายสตีเวน มนชิูน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนลัด์ 

ทรัมป์และสภาคองเกรสจะสามารถบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร็วที4สดุภายในสปัดาห์นี � หากพรรคเดโมแครต"มีเหตมีุ

ผล"  นายมนชิูนกล่าวว่า ยงัคงมีโอกาสที4ทั �งสองฝ่ายจะสามารถบรรลขุ้อตกลงกนัได้ในการเยียวยาผู้ ที4ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 และกฎหมายดังกล่าวจะสามารถผ่านการอนมุัติจากสภาคองเกรส  อย่างไรก็ดี นายมนูชินปฏิเสธที4จะระบวุ่า เขาและนายมาร์ก มีโดว์ส 

หวัหน้าคณะทํางานประจําทําเนียบขาว รวมทั �งนางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายชคั ชเูมอร์ ผู้ นําเสียงข้างน้อยในวฒิุสภา 

จะเริ4มการเจรจาอีกครั �งเมื4อใด หลงัจากที4ทั �งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงในการหารือกนัในสปัดาห์ที4แล้ว  แต่นายมนชิูนกล่าวเสริมว่า "ถ้าเรา

สามารถได้รับข้อเสนอที4ยติุธรรม เราก็จะทําข้อตกลงในสปัดาห์นี � ผมคิดว่าพวกเขาพร้อมที4จะประนีประนอม"   

• (-) ดอลล์แข็งค่า นักลงทุนจบัตามาตรการกระตุ้นศก.,สหรัฐ-จนีเจรจาการค้า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื4อเทียบกบัสกลุเงินบางสกลุ ในการซื �อ

ขายที4ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื4อคืนนี � (10 ส.ค.) ขณะที4นกัลงทนุจบัตาการเจรจาเกี4ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั �ง

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในวนัที4 15 ส.ค.นี �  ดอลลาร์แข็งค่าเมื4อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที4ระดบั 0.9151 ฟรังก์ จากระดบั 0.9133 ฟรังก์ แต่

อ่อนค่าเมื4อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที4ระดบั 1.3352 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3385 ดอลลาร์แคนาดา และหากเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์

ทรงตวัอยู่ที4ระดบั  105.94 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเมื4อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที4ระดบั 1.1742 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1781 ดอลลาร์ ขณะที4เงินปอนด์

แข็งค่าขึ �นแตะที4ระดบั 1.3068 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3051 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7151 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 

0.7149 ดอลลาร์สหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ เพิ4มขึ �น 0.15% แตะที4 93.5795 เมื4อคืนนี � 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 357.96 จุด รับความหวังสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ �นเมื4อคืนนี � (10 ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจาก

การที4ทําเนียบขาวแสดงท่าทีพร้อมเจรจากบัแกนนําในสภาคองเกรสอีกครั �ง หลังจากที4ทั �งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี4ยวกับการออก

กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเมื4อสปัดาห์ที4แล้ว อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบเนื4องจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที4นกัลงทนุยงัคง

จบัตาสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างสหรัฐและจีน  ดชันีดาวโจนส์ปิดที4 27,791.44 จดุ เพิ4มขึ �น 357.96 จดุ หรือ +1.30% ขณะที4ดชันี S&P500 ปิดที4 

3,360.47 จดุ เพิ4มขึ �น 9.19 จดุ หรือ +0.27% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที4 10,968.36 จดุ ลดลง 42.62 จดุ หรือ -0.39% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ"มขึ น 518,000 ตาํแหน่งในเดือนมิ.ย.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจ

การเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ4งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน 

เพิ4มขึ �น 518,000 ตําแหน่ง สู่ระดบั 5.9 ล้านตําแหน่งในเดือนมิ.ย. 

• (-) กูรูเตือน 2 กับดักสกัดราคาทองพุ่ง  นายยงุ-ย ูหม่า หวัหน้านกัวิเคราะห์ด้านการลงทนุของบริษัทบเีอ็มโอ เวลธ์ แมเนจเมนท์ กล่าวว่า ขณะนี �มี

หลายปัจจัยที4กําลังขับเคลื4อนราคาทองให้ดีดตัวขึ �น แต่ก็มี 2 เหตุการณ์สําคัญที4จะเปลี4ยนแปลงทิศทางของราคาทอง  "2 เหตุการณ์สําคัญที4จะ

เปลี4ยนแปลงทิศทางราคาทอง ได้แก่ การพฒันาวคัซนีต้านโควิด-19 และการเลือกตั �งในสหรัฐ" นายหม่ากล่าว  นายหม่าระบวุ่า วคัซีนต้านโควิด-19 

มีแนวโน้มที4จะสกดัปัจจัยบวกที4กําลังหนนุราคาทอง  ทางด้านเธิร์ด บริดจ์ กรุ๊ป ซึ4งเป็นสํานักวิจยั ระบวุ่า ราคาทองอาจดิ4งลงตํ4ากว่าระดับ 1,600 

ดอลลาร์/ออนซ์ หลงัการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที4 3 พ.ย. ก่อนที4จะดีดตวัขึ �นต่อไปในปีหน้า 

• (+/-) ขุนคลังสหรัฐยันพร้อมถกแกนนําเดโมแครตอีกครัง หลังการเจรจาล่มสัปดาห์ที"แล้ว  นายสตีเวน มนชิูน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า 

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดกว้างต่อการเจรจาครั �งใหม่กับแกนนําพรรคเดโมแครตเกี4ยวกับการออกมาตรการเยียวยาผู้ ที4ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  รัฐบาลพร้อมที4จะเสนอวงเงินที4มากขึ �นเพื4อให้สามารถบรรลขุ้อตกลงกบัพรรคเดโมแครต 

 

 

 

                         ที4มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที4 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 ดชันีความเชื4อมั4นนกัลงทนุ จาก Sentix   -13.4** -18.2 

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

วนัองัคารที4 11 ส.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   55.3 59.6 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจเดือนก.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% 

วนัพธุที4 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 

วนัพฤหสับดีที4 13 ส.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   -0.5% -0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   1200K 1186K 

วนัศกุร์ที4 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 คาดการณ์ความเชื4อมั4นผู้บริโภค จาก UoM   - 72.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที4มีการประกาศออกมา 
*ที4มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที4 07 สิงหาคม 2020 ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


