
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,906 1,884 1,862 

1,949 1,971 1,988 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 12.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากในระหว่างวนัราคาร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,862.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื �อขายใน
ตลาดเอเชีย  ทา่มกลางความหวงัเชิงบวกเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีนต้าน COVID-19  หลงัจากรัสเซียประกาศว่าได้อนมุตัวิคัซีนต้าน COVID-19 นอกจากนี �การเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ที�ดีดตวัขึ �น 0.6% ในเดือนก.ค. “สงูกว่า” ที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 0.3% ถือเป็นสญัญาณเพิ�มเตมิที�สะท้อนการฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ  หลงัจากตวัเลขสหรัฐในช่วง
ที�ผ่านมาตา่งก็ออกมาดีเกินคาด  สถานการณ์ดงักลา่วกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายสนิทรัพย์ปลอดภยัทั �งทองคํารวมไปถึงพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  นั�นทําให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนที� 0.662% จนทําให้ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) จากการใช้เงินลงทนุในการซื �อขายทองคําแทนที�จะใช้ไปซื �อพนัธบตัร  
หรือ  ฝากธนาคารเพื�อรับดอกเบี �ย เพิ�มสงูขึ �นจนกดดนัราคาทองคําเพิ�มเตมิ  อย่างไรก็ดี  เริ�มเหน็แรงซื �อเข้ามาในตลาด  จนส่งผลให้ราคาทองคําดีดตวัขึ �นกว่า 87 ดอลลาร์ต่อออนซ์จาก 
Low ในระหว่างวนัไปสู่ High ระหว่างวนัที� 1,949.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -7.30 ตนัสู่ระดบั 1,250.63 ตนัซึ�งเป็นการลดการถือครองเป็นวนัที� 3 
ตดิตอ่กนั  แตก่ระนั �นในปี 2020 กองทนุ SPDR ถือครองทองคํายงัคงถือครองทองคําเพิ�ม +357.38 ตนั  สําหรับวนันี �ตดิตามการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1949.55 1862.32 1910.95 1921.79 12.74 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1988.72 26.34 44.48 

MA 50 Days 1833.49 20.60 42.65 

MA 200 Days 1653.45 17.61 46.84 

RSI 9 Days 47.10 55.06 63.73 

RSI 14 Days 53.22 59.21 62.46 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,250.63 -7.30 

ishare 17,855.07 -75.30 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9656 0.1791 0.4257 

10 วนั 0.7640 0.1224 0.4087 

20 วนั 0.9358 0.3987 0.9075 

50 วนั 0.9658 0.7903 0.9320 

100 วนั 0.9586 0.6408 0.8599 

200 วนั 0.6230 -0.4790 0.5994 

 

 

13 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                แนะนําซื อขายทํากําไรระยะสั นจากการแกว่ง
ตัว โดยหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน
บริเวณ 1,949-1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  แนะนําแบ่ง
ทองคําออกขายเพื. อรอซื อในโซนแนวรับ 1,906-1,884 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที� 1,949 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ�งเป็นระดบัสงูสุด
วานนี � และแนวต้านโซน 1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปต่หากยังไม่สามารถผ่านได้ 
ยังคงต้องระมัดระวังแรงขาย เนื�องจากช่วงราคามีการแกว่งตัวผันผวนและการ
เหวี�ยงตวัของราคาคอ่นข้างมาก อยา่งไรก็ตาม ราคาทองคําปรับตวัขึ �นได้คอ่นข้างดี
หลังจากราคาทิ �งตัวลงแรง ซึ�งประเมินแนวรับระยะสั �นในโซน 1,906-1,884 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก กังวลทําเนียบขาว-คองเกรสงัดข้อมาตรการกระตุ้นศก.  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ 

ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (12 ส.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเกี�ยวกบัความขดัแย้งระหว่างทําเนียบขาวและสภาคองเก

รสเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบั

สกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.20% สู่ระดบั 93.4457 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9122 ฟรังก์ จากระดบั 

0.9173 ฟรังก์ และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3253 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3282 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน 

ดอลลาร์แข็งค่าแตะที�ระดบั 106.85 เยน จากระดบั 106.65 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1783 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1745 

ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3026 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3062 ดอลลาร์  

• (-) รัสเซียเฉลยเบื องหลังพัฒนาวัคซีนต้านโควดิ-19 ได้อย่างรวดเร็ว  นายคิริล ดมิทริฟ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของกองทนุความมั�งคั�ง RDIF ของ

รัสเซีย ซึ�งให้การสนบัสนนุการผลิตวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 กล่าวว่า รัสเซียได้พฒันาวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 6 ปีที�ผ่านมา 

โดยเป็นการตอ่ยอดจากวคัซีนต้านไวรัสอีโบลา และวคัซีนป้องกนัโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง หรือ MERS  นายดมิทริฟกล่าวว่า การพฒันาวคัซีน

ต้านไวรัสอีโบลา และวคัซีนป้องกนัโรค MERS ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา ได้ช่วยให้รัสเซียสร้างวคัซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  RDIF แถลงว่า 

รัสเซียจะเริ�มการผลิตวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในเดือนหน้า โดยขณะนี �รัสเซียได้รับคําสั�งซื �อวคัซีนกว่า 1 พนัล้านโดสจาก 20 ประเทศทั�วโลก  นอกจากนี � 

รัสเซียจะผลิตวคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 จํานวนมากกว่า 500 ล้านโดสต่อปีใน 5 ประเทศ และมีแผนที�จะเพิ�มกําลงัการผลิตมากขึ �นอีก  นายดมิทริฟยืนยนั

วา่ วคัซีนดงักล่าวจะสามารถนําออกสู่ตลาดได้ภายในเดือนพ.ย. 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่งเกินคาดในเดือนก.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตวัขึ �น 0.6% ในเดือนก.ค. หลงัจาก

เพิ�มขึ �น 0.6% เช่นกนัในเดือนมิ.ย.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึ �น 1.0% ในเดือนก.ค. หลงัจากดีดตวัขึ �น 0.6% ในเดือนมิ.ย.  นกัวิเคราะห์คาดก่อนหน้า

นี �วา่ ดชันี CPI เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนก.ค. เมื�อเทียบรายเดือน และเพิ�มขึ �น 0.8% เมื�อเทียบรายปี 

• (-) รัสเซียเตรียมเริ.มผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ภายใน 2 สัปดาห์  นายมิคาอิล มูราชโก รัฐมนตรีสาธารณสุขรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียจะเริ�มการผลิต

วคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ภายในเวลา 2 สปัดาห์ โดยในระยะแรกจะเน้นการผลิตเพื�อรองรับความต้องการภายในประเทศ ก่อนที�จะผลิตตามคําสั�งซื �อจาก

ตา่งประเทศ   

• (-) แรงซื อหุ้นเทคโนฯ หนุนดาวโจนส์ปิดบวก 289.93 จุด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (12 ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการที�นกั

ลงทนุเข้าช้อนซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั �งข่าวความคืบหน้าในการผลิตวคัซีน และข้อมลูเศรษฐกิจที�ดีเกินคาดของสหรัฐ ขณะเดียวกนันกัลงทนุยงัคงจบั

ตาการเจรจาระหว่างทําเนียบขาวและสภาคองเกรสเกี�ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่  ดัชนีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 

27,976.84 จุด เพิ�มขึ �น 289.93 จุด หรือ +1.05% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,380.35 จุด เพิ�มขึ �น 46.66 จุด หรือ +1.40% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 

11,012.24 จดุ เพิ�มขึ �น 229.42 จดุ หรือ +2.13% 

• (+/-) ความหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐยังคงริบหรี.  เหตุจุดยืนแต่ละฝ่าย"ห่างกันเป็นไมล์"  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ 

กล่าวว่า จุดยืนเกี�ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐระหว่างทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยงัคง"ห่างกนัเป็นไมล์"  ทั �งนี � นางเพโลซี และ

นายชัค ชูเมอร์ แกนนําพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา ไม่ได้พบกับนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ และนายมาร์ก มีโดว์ส หวัหน้าคณะทํางานประจํา

ทําเนียบขาว นบัตั �งแต่ที�การเจรจาของทั �ง 2 ฝ่ายประสบความล้มเหลวเมื�อวนัศกุร์  นางเพโลซีไม่ได้ระบุว่าการเจรจาครั �งใหม่จะเริ�มขึ �นเมื�อใด ขณะที�ยืน

กรานว่า ตนจะไม่เจรจากับตวัแทนของทําเนียบขาวอีก จนกว่าจะสามารถหาทางประนีประนอมกันได้ระหว่างข้อเสนอของพรรคเดโมแครตในการออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินมากกวา่ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที�ทําเนียบขาวต้องการให้มีวงเงินเพียง 1 ล้านล้านดอลลาร์ 

 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที� 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 ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุ จาก Sentix   -13.4** -18.2 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (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. 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% 

วนัพธุที� 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบื �องต้นไตรมาส 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 �ามนัรายสปัดาห์   -4.5M** -7.4M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   1200K 1186K 

วนัศกุร์ที� 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 คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   - 72.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 07 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


