
  

                   ราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,949 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ระดับสูงสุดของวานนี % ) ได้ ทาํให้อาจเห็นการย่อตัวอีกครั%ง โดยประเมิน
แนวรับไว้ที0 1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยนืเหนือแนวรับดังกล่าวได้ จะ
เห็นการดีดตัวกลับของราคา แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้ จะเห็น
การอ่อนตัวลงต่อทดสอบแนวรับถดัไปโซน 1,884 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

13 สงิหาคม 2563 

สรุป นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ (แกนนําพรรคเดโมแครต) ยืนยนัจะไม่เจรจากบัตวัแทนของทําเนียบขาวอีก จนกว่าจะสามารถหาทาง
ประนีประนอมระหว่างข้อเสนอของพรรคเดโมแครตในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที4ทําเนียบขาวต้องการให้มี
วงเงินเพียง 1 ล้านล้านดอลลาร์ มาตรการทางการคลงัเพื4อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ยงัคงขาดสญัญาณความคืบหน้า ประกอบกบั เจ้าหน้าที4ระดบัสูงของสหรัฐ
และจีนจะทบทวนการปฏิบตัิตามข้อตกลงการค้าระยะที4 1 ที4ทั 8ง 2 ประเทศลงนามเมื4อต้นปีนี 8 ซึ4งจะชี 8แจงปัญหาความสมัพนัธ์ที4ตงึเครียดเพิ4มขึ 8นต่อกนัผ่านการ
ประชมุวดีิโอในวนัที4 15 ส.ค. ความเสี4ยงต่อเศรษฐกิจ และ ความขดัแย้งทางการค้า กระตุ้นแรงซื 8อทองคําให้ฟื8นตวัขึ 8น หลงัจากราคาทิ 8งตวัลงแรง ทั 8งนี 8 ในระยะ
สั 8น แนะนําว่าหากราคาทองคําขึ 8นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,949 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัสูงสุดของวานนี 8) นกัลงทนุที4มีทองคําในมือ อาจขายบางส่วนหาก
ราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน แตห่ากสามารถผ่านไปได้ให้รอไปขายบริเวณแนวต้านถดัไปที4 1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเพราะหากไม่สามารถผ่านไปได้ให้อาจ
เหน็การย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ แนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื 8อคืนเพื4อทํากําไรบริเวณแนวรับ 1,906-1,884 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที0 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

13/08/2563 15:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,915.40 1,931.33 15.93  0.83% 

Spot Silver ($) 25.50 25.88 0.38  1.50% 

เงนิบาท (฿/$) 31.04 31.02 -0.02  -0.06% 

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

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.43 45.26 -0.17  -0.37% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.53 42.58 0.05  0.12% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1780 1.1835 0.0055  0.47% 

ที0มา : Bisnews 

ที0มา : Bisnews 
 

 1,906  1,884  1,862 

  1,949  1,971  1,988 

 

  



 

 

• (+) โอเปกคาดจีดีพีโลกจะหดตัว 4% ในปี 2020  โอเปกคาดว่า เศรษฐกิจโลกจะหดตวั 4.0% ในปี 2020 ซึ4งทบทวนปรับลดจากเดือนก่อนหน้า 0.3% 

โดยในรายงานตลาดนํ 8ามนัรายเดือนสําหรับเดือนส.ค.2020 ที4เปิดเผยเมื4อวานนี 8 โอเปกระบุอีกครั 8งว่า การปรับลงดงักล่าวเป็นผลจากการระบาดของโควิด-

19 ทั4วโลก อย่างไรก็ตาม ในปี 2021 คาดว่าจีดีพีโลกจะขยายตวั 4.7%  คาดว่าจีดีพีสหรัฐจะปรับลง 5.3% ในปีนี 8 ตามด้วยการขยายตวั 4.1% ในปี 2021 

โอเปกคาดว่า กิจกรรมเศรษฐกิจในยูโรโซนจะลดลง 8% ในปี 2020 แต่จะปรับตวัเร็วขึ 8น 4.3% สําหรับปีหน้า  คาดว่าเศรษฐกิจปี 2020 ของญี4ปุ่ นจะหดตวั 

5.1% และยงัคาดว่าจีดีพีของจีนจะขยายตวั 1.8% ในปีนี 8 คาดการณ์สําหรับเศรษฐกิจอินเดีย, บราซิล และรัสเซียได้รับการทบทวนปรับลดอีกครั 8งสําหรับปี 

2020 แตค่าดวา่ทั 8ง 3 ประเทศจะฟื8นตวัในปี 2021  

• (+) สหรัฐยันเดินหน้าเก็บภาษีนําเข้าสินค้ายุโรปตามแผน เซ่นคดีแอร์บัส  สํานกังานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยว่า สหรัฐจะยงัคงเรียกเก็บ

ภาษีนําเข้าสินค้าจากสหภาพยโุรป (EU) ตามที4เคยประกาศไว้ ทา่มกลางความขดัแย้งเกี4ยวกบัคดีการอุดหนนุอุตสาหกรรมผลิตเครื4องบิน โดยมลูค่าสินค้าที4

จะถกูเก็บภาษียงัคงอยู่ที4ระดบั 7.5 พนัล้านดอลลาร์ และอตัราการเรียกเก็บภาษีนําเข้าเครื4องบนิยงัอยู่ที4 15% และภาษีนําเข้าสินค้าอื4นๆ อยู่ที4 25%  อย่างไร

ก็ดี สหรัฐจะถอดสินค้าบางรายการของกรีซและสหราชอาณาจกัรออกจากรายการสินค้าเก็บภาษี และจะเพิ4มสินค้าจากฝรั4งเศสและเยอรมนีเข้าสู่รายการ

สินค้าเก็บภาษีในจํานวนเดียวกัน  นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเหตุผลของการยืนยันการเก็บภาษีว่า สหภาพยุโรปและประเทศ

สมาชิก ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ที4จําเป็นเพื4อปฏิบตัติามมตขิององค์การการค้าโลก (WTO)  ความเคลื4อนไหวล่าสุดเป็นส่วนหนึ4งของการทบทวนมาตรการ

ตามกฎหมายมาตรา 301 ของสหรัฐที4เกี4ยวกบัการบงัคบัใช้สิทธิทางภาษีตามที4 WTO ตดัสินในคดีความขดัแย้งครั 8งใหญ่เกี4ยวกบัการอุดหนนุอุตสาหกรรม

ผลิตเครื4องบนิพาณิชย์  

• (+) สหรัฐแบน WeChat อาจกระทบตลาด iPhone จีนมูลค่ากว่า 4 หมื0นล้านดอลล์  บรรดาผู้ เชี4ยวชาญคาดว่า บริษัทแอปเปิล อิงค์ อาจได้รับ

ผลกระทบจากการที4รัฐบาลสหรัฐสั4งแบนแอปพลิเคชันวีแชท (WeChat) ของจีน เนื4องจากยอดขายโทรศพัท์ iPhone ของแอปเปิลในจีนอาจลดลง หาก

ผู้ใช้งานไม่สามารถดาวน์โหลดแอปส่งข้อความสญัชาติจีนได้  เมื4อวนัศกุร์ที4แล้ว ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั4งบริษัทสหรัฐให้ยุติการทําธุรกิจ

กบัทั 8งวีแชทและติ\กตอ็ก (TikTok) ภายใน 45 วนั โดยระบถุงึความวิตกด้านความมั4นคงของชาติ  ทั 8งนี 8 หากการสั4งแบนของสหรัฐครอบคลุมไปถึงการดําเนิน

ธุรกิจของแอปเปิลในจีน ก็คาดวา่ยอดขาย iPhone จะได้รับผลกระทบอย่างหนกั หากผู้ใช้ชาวจีนไม่สามารถดาวน์โหลดแอปส่งข้อความอย่าง WeChat และ 

Weixin บนโทรศพัท์ iPhone ได้  ด้านสํานกัข่าวบลมูเบร์ิกคาดวา่ แอปเปิลทํารายได้จากตลาดจีนได้ราว 4.4 หมื4นล้านดอลลาร์ตอ่ปี 

• (+) ดอลลาร์ปรับลงขณะเทรดเดอร์ไม่แน่ใจกําหนดเวลาของแผนกระตุ้นศก.สหรัฐ  ดอลลาร์ร่วงลง เมื4อเทียบกบัสกุลเงินส่วนใหญ่ในวนันี 8 ท่ามกลาง

ความหวงัที4ลดลงสําหรับการประนีประนอมระหวา่งพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตเกี4ยวกบัแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ4มเติม  ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ 8น 

หลงัจากที4ข้อมลูการจ้างงานที4ดีกว่าคาดช่วยบรรเทาความวิตกเกี4ยวกบัการระบาดของโควิด-19 ในเมืองเมลเบิร์น ซึ4งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ  

ดอลลาร์ถูกสกดัโดยการร่วงลงของผลตอบแทนพนัธบตัร แต่นกัวิเคราะห์กล่าวว่า นกัวิเคราะห์กล่าวว่า นั4นอาจเป็นการปรับลงเพียงชั4วคราว เนื4องจากใน

ที4สดุสมาชิกสภานิตบิญัญตัสิหรัฐจะเหน็พ้องตอ่แผนกระตุ้นมากขึ 8น เพื4อหนนุการฟื8นตวัของเศรษฐกิจจากโควิด-19  เมื4อเทียบกบัยูโร ดอลลาร์ร่วงสู่ 1.1813 

ดอลลาร์ เพิ4มเติมต่อการปรับลง 0.4% เมื4อวานนี 8  ปอนด์ปรับขึ 8น 0.25% มาที4 1.3067 ดอลลาร์  ดอลลาร์ร่วงลง 0.2% เมื4อเทียบกบัฟรังก์สวิส สู่ 0.9105  

ดอลลาร์ปรับลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 3 สปัดาห์ มาที4 106.65 เยน  ความเชื4อมั4นของตลาดเปลี4ยนไปมาระหว่างทศันะบวกและทศันะลบ แต่นกัวิเคราะห์

ระบวุา่ การมีแผนกระตุ้นมากขึ 8นเป็นผลที4มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที4สดุ เนื4องจากหากปราศจากแผนดงักล่าว การฟื8นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอาจหยุดลง  ดชันี

ดอลลาร์เมื4อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินหลกั ร่วงลง 0.2% ในวนันี 8ที4ตลาดเอเชีย แตย่งัอยู่เหนือระดบัตํ4าสดุรอบ 2 ปีของสปัดาห์ที4แล้ว 

 

ที0มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั%งก่อน 

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   64.0** 59.6 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   71.5** 59.3 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.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% 

วนัพธุที4 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบื 8องต้นไตรมาส 2/2020   -20.4%** -2.0% 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   0.6%** 0.6% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (Core CPI) เดือนก.ค.   0.6%** 0.2% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 8ามนัรายสปัดาห์   -4.5M** -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 8นฐานเดือนก.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 
 *ที4มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที4 07 สิงหาคม ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


