
 

 

 

   

1,906  1,884  1,862 

 1,949  1,971  1,988 

สรุป   ราคาทองคาํชว่งเชา้วนันี �อยูใ่นช่วงของการแกวง่ตวัค่อยๆรบีาวดข์ึ �น โดยมีการขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุระหวา่งวนับริเวณ 1,942 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนที/จะเผชิญ
แรงขายสลบัออกมาทาํใหร้าคายอ่ตวัลง แตภ่าพรวมชว่งเชา้ราคาสามารถยืนเหนือ 1,900 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้รบัแรงหนนุจากดอลลารเ์ริ/มกลบัมาออ่นคา่ลง ขณะที/บอนด์
ยีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี ปรบัตวัลงราว -3% วนันี � ลงมาอยูท่ี/ 0.665% ลดชว่งบวกจากระดบัสงูสดุของวานนี�ที/ทาํไว ้0.691% สง่ผลใหร้าคาทองคาํฟื�นตวัขึ �น  ขณะที/นกัลงทนุซึม
ซบัข่าวความคืบหนา้วคัซีนตา้นโควิด-19จากรสัเซียไปพอสมควรแลว้ หลงัจากรสัเซีย ระบวุา่ วคัซีนโควิด-19 ล็อตแรกของโลกชื/อ  “Sputnik V” จะเปิดตวัในเวลา 2 สปัดาห์
นี � จงึแนะนาํติดตามความคืบหนา้ตอ่ไป นอกจากนี� นกัลงทนุรอจบัตาการเจรจาระหวา่งสหรฐั-จีน หลงัจากสื/อตา่งประเทศรายงานวา่ ผูเ้จรจาของสหรฐัและจีนวางแผนที/จะ
หารอืกนัเกี/ยวกบัความคืบหนา้ของขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกในเรว็ๆนี � ขณะที/จีนจะขยายประเด็นการหารอืใหร้วมถึงกรณีที/สหรฐัสั/งแบนแอปพลิเคชนัติLกต็อก (TikTok) และวี
แชท (WeChat) ของจีน โดยแหลง่ข่าวเปิดเผยวา่ การประชมุทางไกลดงักล่าวมีแนวโนม้เกิดขึ �นอยา่งเรว็ที/สดุภายในสปัดาหนี์ � แมย้งัไม่ไดส้รุปวนัที/แน่นอนก็ตาม ดา้นปัจจยั
ทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที/ 1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ/งเป็นระดบัสูงสดุวานนี� และแนวตา้นโซน 1,971 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากยงัไม่
สามารถผ่านได ้ยังคงตอ้งระมัดระวงัแรงขาย เนื/องจากช่วงราคามีการแกว่งตวัผันผวนและการเหวี/ยงตวัของราคาค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํปรบัตัวขึ �นได้
คอ่นขา้งดี หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรง ซึ/งประเมินแนวรบัระยะสั�นในโซน 1,906-1,884 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ  แบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วน
หากราคาทองคาํไมผ่่านแนวตา้นที/ 1,949-1,971 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื/อรอเขา้ซื �อคืนเพื/อทาํกาํไรหากการออ่นตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,906-1,884 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้
ชะลอการขายหากราคาผ่าน 1,971 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     ซื�อขายท ําก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว โดยหาก

ราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านบร ิเวณ 1,949-1,971 

ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้  แนะนําแบ่งทองคาํออกขายเพ ื2อรอซ ื�อในโซน

แนวร ับ 1,906-1,884 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

13 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

13/08/2563  12.16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,915.40 1,929.34 13.94  0.73% 

Spot Silver ($) 25.50 25.86 0.36  1.43% 

เงนิบาท (฿/$) 31.04 31.01 -0.03  -0.09% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,400 28,300 -100  -0.35% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.43 45.33 -0.10  -0.22% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.53 42.52 -0.01  -0.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1780 1.1806 0.0026  0.22% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารถ์ูกถ่วงขณะความหวังเลือนลางสําหร ับแผนกระตุ้นศก.สหรัฐ ดอลลารอ์่อนแอ เมื/อเทียบกบัสกุลเงินส่วนใหญ่ในวนันี� ท่ามกลาง
ความหวงัที/ลดลงสาํหรบัการประนีประนอมระหว่างพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตเกี/ยวกบัแผนกระตุน้เศรษฐกิจเพิ/มเตมิ ในเอเชีย จุดสนใจอยู่ที/
ดอลลารอ์อสเตรเลียก่อนการเปิดเผยขอ้มลูที/คาดว่าจะแสดงถงึการสรา้งงานที/ชะลอตวัและการว่างงานที/เพิ/มขึ �น ในขณะที/การระบาดครั�งใหม่ของโค
วิด-19 กระทบเศรษฐกิจ ดอลลารถ์ูกบั/นทอนโดยการร่วงลงของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า นั/นอาจเป็นการปรับลง
เพียงชั/วคราว เนื/องจากในที/สุดสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรฐัจะเห็นพ้องต่อแผนกระตุน้มากขึ �น เพื/อหนุนการฟื� นตัวของเศรษฐกิจจากโควิด-19  
"ดอลลารต์อ้งการข่าวเชิงบวกเกี/ยวกับแผนกระตุน้ในการปรบัตวัขึ �นต่อไป แต่ผมมั/นใจว่า เราจะประสบความสาํเร็จ เนื/องจากนกัการเมืองเหล่านี�ไม่
สามารถกลับไปมือเปล่า" นักวเิคราะหก์ล่าว  "ทนัทีที/มีการบรรลุขอ้ตกลง แรงบวกในดอลลาร/์เยนอาจกระตุน้แรงบวกของดอลลารเ์มื/อเทียบกบัสกุล
เงินอื/นๆ"  เมื/อวานนี�ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐักล่าวหาว่า พรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสไม่ตอ้งการเจรจาเรื/องมาตรการเยียวยา
เศรษฐกิจจากโควิด-19 เจา้หนา้ที/เจรจาของพรรครีพับลิกนัและเดโมแครตตาํหนิอีกฝ่ายเกี/ยวกับความลมเหลวของการเจรจาเกี/ยวกับร่างกฎหมาย
เยียวยา           

 (+) จีนเผยไก่น ําเข ้าจากบราซ ิลมีผลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก  รฐับาลเมืองเซินเจิ �นในจีนระบุว่า ตวัอย่างของปีกไก่แช่แข็งนาํเขา้จากบราซิลมีผล
ตรวจโควิด-19 เป็นบวก สื/อมวลชนรายงานอ้างอิงรฐับาลส่วนทอ้งถิ/นว่า เจ้าหน้าที/ดา้นสุขภาพในเมืองเซินเจิ �น ทางภาคใตข้องจีน ติดตามและ
ตรวจหาเชื�อประชาชนทกุคนที/อาจสมัผสักบัผลิตภณัฑอ์าหารดงักล่าว และไม่มีผูใ้ดมีผลตรวจเป็นบวก  เมื/อวานนี�จีนรายงานวา่ พบเชื�อโควดิ-19 บน
บรรจภุณัฑก์ุง้ที/ขนส่งมาจากเอกวาดอร ์โดยนบัตั�งแตเ่ดือนมิ.ย.เมืองอื/นๆหลายเมืองในจีนรายงานอาหารทะเลปนเปื�อนการตดิเชื �อเช่นกนั 

 (-) ร ัสเซ ียเผยวัคซ ีนโควิด-19 ชุดแรกจะเปิดตัวใน  2 สัปดาห  ์ เมื/อวานนี�รสัเซียระบุว่า วคัซีนโควิด-19 ล็อตแรกของโลกจะเปิดตวัในเวลา 2 
สัปดาห ์และปฏิเสธขอ้กังวลดา้นความปลอดภัยที/ "ไรเ้หตุผล" ของผูเ้ชี/ยวชาญบางส่วนเกี/ยวกับการอนุมัติวคัซีนอย่างรวดเร็วของรสัเซีย วคัซีนชื/อ 
“Sputnik V” ซึ/งตั�งตามดาวเทียมดวงแรกของโลกที/ปล่อยโดยสหภาพโซเวียตในปี 1957 ยังไม่เสร็จสิ �นการทดลองขั�นสุดทา้ย และนักวิทยาศาสตร์
บางส่วนระบวุา่ พวกเขากงัวลวา่รสัเซียอาจใหค้วามสาํคญัเรื/องชื/อเสียงของประเทศมากกวา่ความปลอดภยั นายมิคาอิล มรูาชโค รฐัมนตรีสาธารณสุข
รสัเซียระบุในช่วง 1 วนัหลงัจากที/ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินของรสัเซียประกาศเรื/องการอนมุตัิดา้นกฎระเบียบต่อวคัซีนโควิด-19 วา่ "ดเูหมือนว่า
ตา่งชาตรูิส้กึไดถ้งึความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของวคัซีนรสัเซีย และพยายามแสดงความเหน็ที/เรารูส้กึวา่ไม่มีเหตผุลโดยสิ �นเชิง" 

 (-) ดัชนีนิกเกอ ิแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน, ห ุ้นกลุ่มช ิพนําการปรับข ึ�น  ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �นสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือนในวนันี�จาก
การปรบัขึ �นอย่างแข็งแกร่งของหุน้กลุ่มที/เกี/ยวขอ้งกบัเซมิคอนดกัเตอร ์โดยนกัลงทนุคาดหวงัวา่สหรฐัจะออกมาตรการกระตุน้แมแ้ตใ่นขณะที/การเจรจา
ระหว่างสมาชิกสภาสหรฐัหยุดนิ/ง ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �นเหนือระดบัสูงสุดในวนัที/ 9 ก.ค.สู่ระดบัสูงสุดนบัตั�งแต่วนัที/ 21 ก.พ. ซึ/งฟื�นตวัเกือบเต็มที/
จากการปรบัลงนบัตั�งแตเ่ริ/มตน้การระบาดของโควดิ-19 ในช่วงกลางวนั ดชันีดงักล่าว ปรบัขึ �น 1.88% มาที/ 23,272.34 

 (+/-) สหร ัฐฯคงภาษีสินค้าน ําเข ้าจากยุโรป 25% แม้อ ียูแก้ไขข้อพ ิพาท"แอรบ์ัส"แล้ว  สาํนักข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า นายโรเบิรต์ ไลทไ์ฮเซอร ์
ผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ (USTR) กล่าวว่ารฐับาลสหรฐัฯจะยงัคงอตัราภาษีนาํเขา้เครื/องบินแอรบ์สัที/ 15% และคงอตัราภาษีนาํเขา้สินคา้จากทวีปยุโรปที/ 
25% แมส้หภาพยโุรป(อียู) จะดาํเนินการแกไ้ขขอ้พิพาทกรณีการอดุหนนุแอรบ์สัอย่างผิดกฎหมายที/ยาวนานกว่า 16 ปีแลว้ก็ตาม ผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ 
กล่าวว่า ทางอียูไม่ไดด้าํเนินการใดๆที/สอดคลอ้งกบัองคก์ารการคา้โลก (WTO) และสหรฐัฯในการแกไ้ขปัญหาระยะยาว ซึ/งอตัราภาษีที/คงอยู่นี �จะทาํ
ใหส้ินคา้ของทวีปยุโรป ถกูเรียกเก็บภาษีเป็นเงินถงึ 7.5 พนัลา้นดอลลาร ์ขณะที/นายฟิล โฮแกน ผูบ้ญัชาการการคา้ของอียกูล่าววา่พรอ้มที/จะเจรจากบั
ทางสหรฐัฯเพื/อบรรลขุอ้ตกลงทางการคา้ใหเ้รว็ที/สุดเพื/อไม่ใหเ้กิดผลกระทบในระยะยาวตอ่ไป  ขณะที/แอรบ์สั ไดร้ะบุในแถลงการณว์า่ รูส้กึเสียใจเป็น
อย่างยิ/งกบัการตดัสินใจของสหรฐัฯในครั�งนี � อย่างไรก็ตามแอรบ์สัเชื/อมั/นว่าอียู จะแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื/อปกป้องผลประโยชนข์องแอรบ์สั 
และชาติสมาชิกยุโรป ที/กาํลังเผชิญปัญหาดา้นเศรษฐกิจในเวลานี� ทั�งนี � USTR ไดก้าํหนดภาษีสินคา้นาํเขา้ประเภทอาหาร และสุรา จากอียูที/ 25% 
และกาํหนดภาษีนาํเขา้เครื/องบินของแอรบ์สัที/ 10% หลงั WTO ตดัสินวา่ สหรฐัฯ สามารถตั�งภาษีสินคา้จากอียูได ้จากกรณีที/อียูจ่ายเงินอุดหนนุแอร์
บสั อย่างผิดกฎหมายเมื/อเดือน ต.ค. ก่อนที/ USTR จะปรบัเพิ/มภาษีนาํเขา้เครื/องบนิของแอรบ์สัเป็น 15% เมื/อเดือน มี.ค.ที//ผ่านมา 

 
  ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์/ 10 ส.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   2.7%** 2.5% 

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

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื/อมั/นนกัลงทนุ จาก Sentix   -13.4** -18.2 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ค.   98.8** 100.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนก.ค.   0.5%** -0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.6%** -0.2% 

วนัพธุที/ 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบื �องตน้ไตรมาส 2/2020   -20.4%** -2.0% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   9.1%** 12.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   0.6%** 0.6% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนก.ค.   0.6%** 0.2% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -4.5M** -7.4M 

วนัพฤหสับดีที/ 13 ส.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.   -0.5% -0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   1120K 1186K 

วนัศกุรที์/ 14 ส.ค. 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนก.ค.   -1.6% -3.1% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.   5.1% 4.8% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนก.ค.   - 7.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.   - 7.5% 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   - 5.1% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   - 68.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   - 5.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   - -2.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื/อมั/นผูบ้รโิภค จาก UoM   - 72.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที/มีการประกาศออกมา 
*ที/มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที/ 07 สิงหาคม 2563 ซึ/งอาจมีการเปลี/ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


