
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,879 1,863 1,837 

1,929 1,947 1,963 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวานนีปิ้ดดิ่งลงถึง 116.65  ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจยั  ได้แก่  (1.) ข่าวท่ีว่ารัสเซียประกาศว่าได้อนุมัติวคัซีนต้าน 

COVID-19 เป็นประเทศแรกของโลกช่วยจดุประกายความหวงัเก่ียวกบัการแข่งขนักนัผลิตวคัซีนดงักล่าว หากประสบความสําเร็จจะช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้  

ซึง่ปัจจยันีก้ดดนัให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภยั  (2.) การเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐท่ีเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน “สงูกวา่” ท่ีนกัวิเคราะห์

คาดการณ์ว่า ดชันี PPI จะปรับตวัขึน้ 0.3% (3.) บอนด์ยีลด์สหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัขึน้แตะระดบัสูงสุดในรอบ 1 เดือนท่ี 0.655% หลงัแตะระดบั 0.661% ซึ่งเป็นระดบัสูงสุด

นบัตัง้แต่วนัท่ี 13 ก.ค.โดยพุ่งขึน้จากระดบัต่ําสดุ 0.504% ในวนัพฤหสับดีท่ีแล้ว  หลงัจากมีแรงขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีเกินคาด

ต่อเน่ืองรวมถึงข่าวรัสเซียจดทะเบียนวัคซีนต้าน COVID-19 (4.) ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึน้ 0.05% ขณะท่ีการอ่อนค่าของดอลลาร์ชะลอตัวอย่างชัดเจนนับตัง้แต่ตัวเลข

ตลาดแรงงานสหรัฐดีเกินคาด และ (5.)แรงขายทางเทคนิค(Sell Stop) หลงัราคาทองคําร่วงหลุดแนวรับหลายแนว  ปัจจยัท่ีกล่าวมากดดันให้ราคาร่วงลงอย่างหนกัเม่ือคืนนี ้ 

ตอ่เน่ืองมาจนถงึเช้าวนันีจ้นหลดุ 1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -4.19 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (CPI) ของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 2029.93 1900.97 2025.97 1909.05 -116.65 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1985.75 25.96 44.33 

MA 50 Days 1827.51 20.41 42.54 

MA 200 Days 1650.88 17.56 46.93 

RSI 9 Days 35.50 46.99 55.93 

RSI 14 Days 44.10 53.04 57.87 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,257.93 -4.19 

ishare 17,779.77 +66.67 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.8704 0.2665 0.5288 
10 วนั 0.8205 0.3900 0.4767 
20 วนั 0.9530 0.4973 0.9339 
50 วนั 0.9677 0.7918 0.9354 
100 วนั 0.9591 0.6389 0.8579 
200 วนั 0.6115 -0.4863 0.5885 

 

 

12 สิงหาคม 2563 

คําแนะนาํ                หากมีการดีดตัวขึน้ไปยังคงแนะนําเส่ียงเปิด

สถานะขายในโซน 1,929-1,947  ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด

ขาดทุนหากยืนเหนือ 1,947  ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้) ชะลอ

การซือ้คืนหากราคาหลุดโซน 1,889-1,879 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง แม้ว่าราคาจะดีดตวัขึน้ได้บ้าง แต่ยงัคงมีแรงขายกดดนัให้ราคา

ฟืน้ตวัขึน้ในระดบัจํากัด ซึ่งหากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดบั 

1,922-1,929 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ อาจทําให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรับตัวลงสู่แนวรับ

ระดบั 1,889-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแนวรับถดัไปโซน 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่ง

ราคายงัคงมีความผนัผวนในระดบัสงู 

   



 

 

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

ทรัมป์และสภาคองเกรสจะสามารถบรรลขุ้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งเร็วท่ีสดุภายในสปัดาห์นี ้หากพรรคเดโมแครต"มีเหตมีุ

ผล"  นายมนชูินกลา่ววา่ ยงัคงมีโอกาสท่ีทัง้สองฝ่ายจะสามารถบรรลขุ้อตกลงกนัได้ในการเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 และกฎหมายดังกล่าวจะสามารถผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส  อย่างไรก็ดี นายมนูชินปฏิเสธท่ีจะระบุว่า เขาและนายมาร์ก มีโดว์ส 

หวัหน้าคณะทํางานประจําทําเนียบขาว รวมทัง้นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายชคั ชเูมอร์ ผู้ นําเสียงข้างน้อยในวฒิุสภา 

จะเร่ิมการเจรจาอีกครัง้เม่ือใด หลงัจากท่ีทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงในการหารือกนัในสปัดาห์ท่ีแล้ว  แต่นายมนชูินกลา่วเสริมว่า "ถ้าเรา

สามารถได้รับข้อเสนอท่ียตุิธรรม เราก็จะทําข้อตกลงในสปัดาห์นี ้ผมคิดวา่พวกเขาพร้อมท่ีจะประนีประนอม"   

• (-) ดอลล์แข็งค่า นักลงทุนจับตามาตรการกระตุ้นศก.,สหรัฐ-จีนเจรจาการค้า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินบางสกลุ ในการซือ้

ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(10 ส.ค.) ขณะท่ีนักลงทนุจบัตาการเจรจาเก่ียวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทัง้

การเจรจาการค้าระหวา่งสหรัฐและจีนในวนัท่ี 15 ส.ค.นี ้ ดอลลาร์แข็งคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9151 ฟรังก์ จากระดบั 0.9133 ฟรังก์ แต่

อ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.3352 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3385 ดอลลาร์แคนาดา และหากเทียบกับเงินเยน ดอลลาร์

ทรงตวัอยู่ท่ีระดบั  105.94 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1742 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1781 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์

แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3068 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3051 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7151 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 

0.7149 ดอลลาร์สหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ เพ่ิมขึน้ 0.15% แตะท่ี 93.5795 เม่ือคืนนี ้

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 357.96 จุด รับความหวังสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึน้เม่ือคืนนี ้(10 ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจาก

การท่ีทําเนียบขาวแสดงท่าทีพร้อมเจรจากับแกนนําในสภาคองเกรสอีกครัง้ หลงัจากท่ีทัง้สองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงเก่ียวกับการออก

กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบเน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุม่เทคโนโลยี ขณะท่ีนกัลงทนุยงัคง

จบัตาสถานการณ์ตงึเครียดระหวา่งสหรัฐและจีน  ดชันีดาวโจนส์ปิดท่ี 27,791.44 จดุ เพ่ิมขึน้ 357.96 จดุ หรือ +1.30% ขณะท่ีดชันี S&P500 ปิดท่ี 

3,360.47 จดุ เพ่ิมขึน้ 9.19 จดุ หรือ +0.27% สว่นดชันี Nasdaq ปิดท่ี 10,968.36 จดุ ลดลง 42.62 จดุ หรือ -0.39% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึน้ 518,000 ตาํแหน่งในเดือนมิ.ย.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจ

การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน 

เพ่ิมขึน้ 518,000 ตําแหน่ง สูร่ะดบั 5.9 ล้านตําแหน่งในเดือนมิ.ย. 

• (-) กูรูเตือน 2 กับดักสกัดราคาทองพุ่ง  นายยงุ-ย ูหมา่ หวัหน้านกัวิเคราะห์ด้านการลงทนุของบริษัทบีเอ็มโอ เวลธ์ แมเนจเมนท์ กลา่ววา่ ขณะนีมี้

หลายปัจจัยท่ีกําลงัขับเคล่ือนราคาทองให้ดีดตัวขึน้ แต่ก็มี 2 เหตุการณ์สําคัญท่ีจะเปล่ียนแปลงทิศทางของราคาทอง  "2 เหตุการณ์สําคัญท่ีจะ

เปล่ียนแปลงทิศทางราคาทอง ได้แก่ การพฒันาวคัซีนต้านโควิด-19 และการเลือกตัง้ในสหรัฐ" นายหม่ากลา่ว  นายหม่าระบวุ่า วคัซีนต้านโควิด-19 

มีแนวโน้มท่ีจะสกัดปัจจยับวกท่ีกําลงัหนุนราคาทอง  ทางด้านเธิร์ด บริดจ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นสํานักวิจยั ระบุว่า ราคาทองอาจดิ่งลงต่ํากว่าระดับ 1,600 

ดอลลาร์/ออนซ์ หลงัการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในวนัท่ี 3 พ.ย. ก่อนท่ีจะดีดตวัขึน้ตอ่ไปในปีหน้า 

• (+/-) ขุนคลังสหรัฐยันพร้อมถกแกนนําเดโมแครตอีกครัง้ หลังการเจรจาล่มสัปดาห์ที่แล้ว  นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า 

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดกว้างต่อการเจรจาครัง้ใหม่กับแกนนําพรรคเดโมแครตเก่ียวกับการออกมาตรการเยียวยาผู้ ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  รัฐบาลพร้อมท่ีจะเสนอวงเงินท่ีมากขึน้เพ่ือให้สามารถบรรลขุ้อตกลงกบัพรรคเดโมแครต 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   
-20.5% -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 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 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 07 สิงหาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


