
  

                   หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,947 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ ทําให้อาจเห็นการย่อตัวลงไปอีกครัง้ โดยประเมินแนวรับ

แรกไว้ที่  1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ จะเห็น

การดีดตัวกลับของราคา ซึ่งแรงขายอาจจะลดลง แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ

แรกได้จะเหน็การอ่อนตัวลงต่อไปยังแนวรับถัดไปที่ 1,862 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็น

ระดับตํ่าสุดของวันนี ้

 

 

 

 

 

12 สิงหาคม 2563 
 

สรุป ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัความปลอดภยัของการจดัการข้อมลูส่วนบคุคลในแอป TikTok โดยเอกสารของทําเนียบขาวระบวุ่า TikTok หรือ 

แอปวิดีโอสัน้ยอดนิยมของจีน อาจถกูถอดออกจากแอปสโตร์ของสหรัฐ และการโฆษณาใน TikTok จะกลายเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายในสหรัฐ แสดงให้

เห็นว่าความตงึเครียดจีน-สหรัฐทวีความรุนแรง ขณะท่ีหลายฝ่ายแสดงความกงัขาต่อการท่ีทางการรัสเซียอนมุติัวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึง่นายจาร์

บาส บาร์โบซา ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการองค์การอนามยัโลก (WHO) ประจําภาคพืน้อเมริกา กลา่วว่า WHO ยงัไม่ได้รับข้อมลูเพียงพอท่ีจะประเมินวคัซีน

ต้านไวรัสโควิด-19 ของรัสเซีย ความเส่ียงดงักลา่วกระตุ้นแรงซือ้ทองคําในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภยัให้ฟืน้ตวัขึน้ หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง แนะนํานกั

ลงทนุพิจารณาหากราคาทองคําขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,947 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยนกัลงทนุท่ีมีทองคําในมือ อาจขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนว

ต้านดงักล่าว เพราะหากไม่สามารถผ่านไปได้ให้อาจเห็นการย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ แนะนําว่าอาจรอจงัหวะเข้าซือ้คืนบริเวณแนวรับแรกโซน 

1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุ ให้ชะลอไปท่ีแนวรับถดัไปโซน 1,862 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพ่ือทํากําไรระยะสัน้ เน่ืองจากราคาแกว่งตวัยงัผนัผวน 

โดยนกัลงทนุควรมีจดุตดัขาดทนุหากราคาไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

12/08/2563 15:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,911.40 1,942.98 31.58  1.65% 

Spot Silver ($) 24.77 26.22 1.45  5.84% 

เงนิบาท (฿/$) 31.10 31.09 -0.01  -0.03% 

ทองคาํแทง่  96.50% (บาท) 29,250 29,250 0  0.00% 

นํา้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.99 44.50 -0.49  -1.09% 

นํา้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.97 42.59 0.62  1.48% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1741 1.1748 0.0006  0.05% 

ที่มา : Bisnews 

ที่มา : Bisnews 
 

 1,879  1,862  1,837 

  1,947  1,963  1,988 

 

 

  



 

 

• (+) อัตราล้มละลายบริษัทสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีเซ่นพิษโควิด  S&P Global Market Intelligence เปิดเผยข้อมูลระบุว่า อัตราการ

ล้มละลายของบริษัทสหรัฐแตะระดบัสงูสดุในรอบ 10 ปีในปี 2563 เน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

S&P Global รายงานเม่ือวันจันทร์ท่ีผ่านมาว่า ณ วันอาทิตย์ท่ี 9 ส.ค. บริษัทสหรัฐทัง้สิน้ 424 แห่งย่ืนขอล้มละลายในปีนี ้สูงกว่าจํานวนบริษัทท่ีย่ืน

ล้มละลายในช่วงเวลาเดียวกนันบัตัง้แต่ปี 2553  รายงานระบวุ่า ขณะท่ีการล้มละลายส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยบริษัทมากกว่า 100 แห่งย่ืนขอล้มละลาย  บริษัทสหรัฐล้มละลายมากขึน้ หลงัจาก

รัฐบาลสหรัฐและสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงในการผลกัดนักฎหมายฉบบัใหม่ในการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ในสปัดาห์ท่ี

ผ่านมา  บรรดาผู้ เช่ียวชาญคาดวา่ บริษัทตา่งๆ จะล้มละลายมากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัผู้บริโภคในช่วงไมก่ี่เดือนข้างหน้านี ้ขณะที่

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจสหรัฐ 

• (+) TikTok จ่อถูกถอดจากแอปสโตร์-ห้ามโฆษณาในสหรัฐหลัง "ทรัมป์" ส่ังแบน  เอกสารของทําเนียบขาวระบวุ่า TikTok หรือต๊ิกต็อก แอปวิดีโอสัน้

ยอดนิยมของจีน อาจถกูถอดออกจากแอปสโตร์ของสหรัฐ และการโฆษณาใน TikTok จะกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในสหรัฐ หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด์ 

ทรัมป์ลงนามในคําสัง่บริหารเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วเพ่ือห้ามการทําธุรกรรมในสหรัฐกบั TikTok หากไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ไม่บรรลขุ้อตกลง

ขายกิจการ TikTok ภายใน 45 วนั  อย่างไรก็ตาม คําสั่งแบนดังกล่าวไม่ได้ระบุขอบเขตของการสั่งห้ามการทําธุรกรรมกับ TikTok โดยระบุแต่เพียงว่า 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะกําหนดว่า ธุรกรรมใดบ้างของ TikTok ที่จะถกูสัง่ห้ามเม่ือครบกําหนด 45 วนั  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ เอกสารของทําเนียบ

ขาวได้บ่งชีว้่า รัฐบาลสหรัฐกําลังพิจารณาท่ีจะขัดขวางการดําเนินการท่ีสําคัญใดๆ และการระดมทุนของ TikTok ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับความ

ปลอดภยัของการจดัการข้อมลูสว่นบคุคลในแอปดงักล่าว  "ธุรกรรมท่ีถกูสัง่ห้ามอาจรวมถึง การถกูถอดออกจากแอปสโตร์ของแอปเปิลและกเูกิล รวมถึงการ

ซือ้โฆษณาบน TikTok" เอกสารของทําเนียบขาวระบ ุ

• (-) สภาธุรกิจยันบริษัทสหรัฐไม่ถอนตัวจากตลาดจีน แม้ความสัมพันธ์ตงึเครียด  สภาธุรกิจสหรัฐ-จีน (USCBC) เปิดเผยผลสํารวจสมาชิกประจําปี

บ่งชีว้่า บรรดาธุรกิจของสหรัฐจะไม่ถอนตวัออกจากตลาดจีน แม้ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐ-จีนย่ําแย่ลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม  

ผลสํารวจระบวุา่ "ทัง้ข้อมลูของเราและการสนทนากบับรรดาบริษัทสมาชิก บง่ชีว้า่ บริษัทอเมริกนัจะยงัคงดําเนินธรุกิจในตลาดจีนต่อไปในระยะยาว"  สํานกั

ข่าวซินหวัรายงานวา่ USCBC เป็นกลุม่การค้าที่เป็นตวัแทนของบริษัทสหรัฐจํานวนมากกวา่ 200 แหง่ที่ทําธรุกิจกบัจีน 

• (-) รัฐบาลสหรัฐ-โมเดอร์นา บรรลุดีลซือ้วัคซีนต้านโควดิปริมาณ 100 ล้านโดส  บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ และทําเนียบขาวเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐได้

บรรลขุ้อตกลงกบับริษัทโมเดอร์นา อิงค์ของสหรัฐ เพ่ือซือ้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ปริมาณ 100 ล้านโดส มลูค่าราว 1.5 พนัล้านดอลลาร์  ทัง้นี ้วคัซีนต้านโค

วิด-19 ของโมเดอร์นานัน้ มีราคาตอ่โดสอยู่ที่ราว 30.50 ดอลลาร์ ซึง่ประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวคัซีนดงักล่าวจํานวน 2 โดสต่อคน  โมเดอร์นาเปิดเผยว่า 

วคัซีน mRNA-1273 เป็นหนึ่งในวคัซีนต้านโควิดเพียงไม่ก่ีตัวท่ีเข้าสู่การทดลองขัน้สุดท้ายแล้ว และการทดลองดงักล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี ้ 

ในช่วงหลายสปัดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐได้ทําข้อตกลงกบัหลายบริษัทเพ่ือซือ้วคัซีนต้านโควิด-19 จํานวนหลายร้อยล้านโดส ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ 

Operation Warp Speed ที่มีเปา้หมายเพ่ือจะเร่ิมใช้วคัซีนในสหรัฐภายในสิน้ปีนี ้

• (+/-) ผู้นําวุฒิสภาสหรัฐเร่งทําเนียบขาว-เดโมแครตเจรจากม.เยียวยาผลกระทบโควิด  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายมิตช์ แมคคอนเนลล์ ผู้ นํา

เสียงข้างมากของวฒิุสภาสหรัฐได้เรียกร้องให้ทําเนียบขาวและสมาชิกสภาพรรคเดโมแครต เร่ิมการเจรจากนัอีกครัง้เก่ียวกบัร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ฉบบัใหม ่หลงัจากที่การเจรจาประสบความล้มเหลวเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว  นายแมคคอนเนลล์เปิดเผยในการสมัภาษณ์กบัฟ็อกซ์

นิวส์ในวนัองัคารวา่ "ยงัไมมี่การประชมุระหวา่งสองพรรคนบัตัง้แตว่นัศกุร์ท่ีผ่านมา ซึง่นานเกินไปแล้ว ถึงเวลาที่ต้องมานัง่คยุกนั และทําข้อตกลง"   

ที่มา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 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 ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   
-13.4** -18.2 

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

วนัองัคารที่ 11 ส.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   
64.0** 59.6 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   
71.5** 59.3 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนก.ค.   
98.8** 100.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   
0.5%** -0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   
0.6%** -0.2% 

วนัพธุท่ี 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบือ้งต้นไตรมาส 2/2020   
-20.4%** -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 ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -7.4M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
1200K 1186K 

วนัศกุร์ที่ 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 ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนก.ค.   
- 7.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   
- 7.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   
- -0.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หนว่ยไตรมาส 2/2020   
- 5.1% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   
- 68.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   
- 5.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจเดือนมิ.ย.   
- -2.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
- 72.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

 *ท่ีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 07 สิงหาคม ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 


