
 

 

 

   

1,919  1,898  1,881 

 1,971  1,988  2,000 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ  1,944 - 1,962 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัวานนี"ขึ "นไปทาํจุดสงูสดุไวที้+ 1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนที+จะเผชิญแรงขาย
สลบัออกมา  ปัจจยัสกดัช่วงบวกของราคาทองคาํมาจากข่าวดีเรื+องวคัซีนตา้นโควิด-19 หลงัจาก นายอเล็กซานเดอร ์กินสเบิรก์ ผูอ้าํนวยการศนูยวิ์จยัแห่งชาติกา
มาเลยาสาํหรบัวิทยาการระบาดและจลุชีววิทยาสงักดักระทรวงสาธารสขุรสัเซียระบวุ่า วคัซีนโควิด-19 ของรสัเซียจะสามารถปกป้องผูร้บัวคัซีนจากการติดเชื "ออย่าง
น้อย 2 ปี  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สหรฐัและเยอรมนีแสดงความไม่แน่ใจเกี+ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าว จึงทําให้นักลงทุนรอคอย
พฒันาการของวคัซีนตอ่ไปอย่างใกลชิ้ด  ท่ามกลางความไมแ่น่นอนเกี+ยวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดา้นการคลงัรอบใหมข่องสหรฐั และความตงึเครยีดที+ทวีความ
รอ้นแรงระหว่างจีนและสหรฐั  จึงทาํใหมี้แรงซื "อ "Buy the dip" สลบัเขา้มาในตลาดทองคาํ  สาํหรบัวนันี "แนะนาํรอติดตามการเปิดเผยตวัเลขยอดคา้ปลีกของสหรฐั 
เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทยวนันี "  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาขยบัขึ "นแตก่็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา ขณะที+ความผนัผวนของราคาลดลงจากช่วงก่อน
หนา้ ซึ+งหากราคาทองคาํไมส่ามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,967-1,971 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตวัลงมาเพื+อสรา้งฐานราคา มีโอกาสเกิดแรงขายกลบั
ลงมา โดยมีแนวรบัในโซน 1,919-1,898 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทุนโดย  แนะนาํแบ่งขายทองคาํเมื+อราคาดีดตวัขึ "นไมส่ามารถยืนเหนือโซน 1,967-
1,971 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้แตห่ากผา่น 1,971 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อาจชะลอการขายออกไป โดยเขา้ซื "อคืนหากราคาทองคาํไม่หลดุแนวรบับรเิวณ 1,919 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากหลดุสามารถชะลอการซื "อคืนไปยงัแนวรบัถดัไป 

                       ห าก ร าค าไ ม่ ส าม าร ถ ยื น เ ห นื อ  1,967-1,971 

ดอลลาร ต์ ่อออนซ ์ให ้แบ่งทองคําออกขาย แต่หากหากผ่านแนว

ต้าน ใน โซ น  1,971 ด อ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ให ้ช ะลอ การ ข ายอ อ ก ไป 

สาํหร ับการซ ื/อคืนพ ิจารณาบร ิเวณแนวร ับ 1,919 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

14 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

14/08/2563  11.55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,953.30 1,953.37 0.07  0.00% 

Spot Silver ($) 27.50 27.34 -0.16  -0.58% 

เงนิบาท (฿/$) 31.02 31.06 0.04  0.12% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,600 250  0.88% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.96 45.06 0.10  0.22% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.33 42.30 -0.03  -0.07% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1815 1.1817 0.0002  0.02% 

ที8มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) อ ินเดียจ่อแบนหัวเว่ย-ZTE ร ่วมโครงการพัฒนาเคร ือข ่าย 5G อ้างเหตุผลด้านความมั8นคง สื+อต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 
รฐับาลอินเดียกาํลงัพิจารณาออกมาตรการหา้มไม่ใหบ้ริษัทหวัเวย่ เทคโนโลยี+ และบรษัิท ZTE Corp ของจีน เขา้รว่มโครงการพฒันาเครือข่าย 5G ของ
อินเดีย หลงัจากที+ความสมัพนัธร์ะหว่างสองประเทศยํ+าแย่ลงเนื+องจากเหตกุารณป์ะทะกนัหลายครั"งบริเวณพื"นที+ชายแดน แหล่งข่าวระบวุ่า อินเดียจะ
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดการลงทนุที+ไดป้ระกาศใชเ้มื+อวนัที+ 23 ก.ค. ซึ+งระบุใหมี้การจาํกดัการลงทนุจากประเทศที+มีชายแดนตดิตอ่กบัอินเดีย โดยอา้ง
เหตผุลดา้นความมั+นคง แหล่งข่าวยงัระบุดว้ยว่า มาตรการแบนบริษัทเทคโนโลยีจากจีนในการเขา้ร่วมโครงการพัฒนา 5G นั"น คาดว่าจะถูกประกาศ
ออกมาใน 1-2 สัปดาหข์า้งหนา้นี" หลงัไดร้บัการอนุมตัิจากนายกรฐัมนตรี ความเคลื+อนไหวดงักล่าวเกิดขึ "นหลังจากที+อินเดียไดส้ั+งแบนแอปพลิเคชัน
จากจีนจาํนวน 59 แอปรวมถงึ TikTok และ Wechat โดยอา้งถงึภยัคกุคามตอ่อธิปไตย ความมั+นคง และความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน 

 (+) คาด FDA ไม่อนุมัต ิวัคซ ีนต้านโควิด-19 ก่อนพ.ย. เหตุต้องใช้เวลาทดลอง นายฟรานซิส คอลลินส ์ผูอ้าํนวยการสถาบนัสุขภาพแห่งชาต ิ
(NIH) ของสหรัฐเปิดเผยว่า วคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ที+ไดร้บัการสนับสนุนจากโครงการ Operation Warp Speed (OWS) ของรัฐบาลสหรฐั ไม่มี
แนวโนม้ที+จะไดร้บัการอนมุตัิจากสาํนกังานอาหารและยาสหรฐั (FDA) ก่อนเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี" เมื+อพิจารณาจากเวลาที+จาํเป็นตอ้งใชใ้นการทดลอง
ทางคลิกนิกขนาดใหญ่ นายคอลลินสเ์ปิดเผยกบัผูสื้+อข่าวว่า การทดลองวคัซีนกบัประชาชนอย่างนอ้ย 10,000 คนอาจใหห้ลกัฐานที+เพียงพอดา้นความ
ปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีนเพื+อการใชง้านในวงกวา้ง ขณะที+การทดลองวคัซีนขั"นสดุทา้ยของสหรฐัที+ดาํเนินมาจนถงึขณะนี"นั"นตั"งเป้าหมายที+
จะทดลองกบัอาสาสมคัรจาํนวนมากถงึ 30,000 คน 

 (-) ดอลลาร แ์ข ็งค่าเท ียบเยน ขานรับรายงานตัวเลขผู้ว่างงานลดลง  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเทียบเยนในการซื "อขายที+ตลาดปริวรรต
เงินตราโตเกียวเชา้นี" โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากตวัเลขผูยื้+นขอสวสัดกิารวา่งงานครั"งแรกที+มีการรายงานเมื+อวานนี" ซึ+งมีจาํนวนตํ+ากวา่ 1 ลา้นรายเป็นครั"ง
แรกนบัตั"งแต่วนัที+ 21 มี.ค. หลงัพุ่งสูงเป็นประวตัิการณ์แตะระดบั 6.867 ลา้นรายในช่วงปลายเดือนมี.ค. ซึ+งเป็นสญัญาณบ่งชี"วา่ตลาดแรงงานสหรฐั
กาํลงัฟื"นตวัขึ "น หลงัจากที+ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที+ยงวนันี"ตามเวลาโตเกียว ดอลลาร์
เคลื+อนไหวที+ 106.94-106.95 เยน เมื+อเทียบกับ 106.90-107.00 เยนที+ตลาดนิวยอรก์ และ 106.63-106.65 เยนที+ตลาดโตเกียว เมื+อเวลา 17.00 น. 
ของเมื+อวานนี" 

 (-) อ ียูจับมือ"Johnson&Johnson"ทาํข ้อตกลงซ ื/อวัคซ ีนโควดิ 200 ล้านโดส ดชันีนิกเกอิปรบัขึ "นสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือนในวนันี"จากการ
ปรบัขึ "นอย่างแข็งแกร่งของหุน้กลุ่มที+เกี+ยวขอ้งกบัเซมิคอนดกัเตอร ์โดยนกัลงทุนคาดหวงัว่าสหรฐัจะออกมาตรการกระตุน้แมแ้ต่ในขณะที+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 

 (+/-) WHO เจรจาร ัสเซ ียเพ ื8อขอข้อมูลเพ ิ8มเกี8ยวกับประสิทธ ิภาพวัคซ ีนโควิด นายแพทยบ์รูซ เอลวารด์ ที+ปรกึษาผูอ้าํนวยการองคก์ารอนามัย
โลก (WHO) เปิดเผยว่า WHO กาํลงัเจรจากบัรสัเซียเพื+อขอขอ้มูลเพิ+มเติมเกี+ยวกบัวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ที+รสัเซียจะเริ+มผลิตในเร็วๆ นี" นายแพทย์
เอลวารด์กล่าวในช่วงแถลงข่าวว่า ขณะนี" WHO ยงัมีขอ้มลูไม่เพียงพอที+จะประเมินวคัซีนของรสัเซีย เขากล่าวกบัผูสื้+อข่าววา่ จากการรว่มมือกบั WHO 
ขณะนี"มีจาํนวนวคัซีน 9 ชนิดที+ผ่านการคดัเลือกใหเ้ขา้สู่การทดลองในระยะที+ 2 หรือระยะที+ 3 แตย่งัไม่รวมวคัซีนของรสัเซีย 

 (+/-) "ทร ัมป์"เล็งใช้ทาํเนียบขาวกล่าวสุนทรพจนร์ ับเสนอชื8อช ิงตาํแหน่งประธานาธ ิบด ีหนงัสือพิมพนิ์วยอรก์ โพสตเ์ปิดเผยวา่ ประธานาธิบดี
โดนัลด ์ทรมัป์ของสหรฐั มีแผนจะกล่าวสุนทรพจนจ์ากสนามหญ้าในทาํเนียบขาวเพื+อรบัการเสนอชื+อเป็นตวัแทนพรรครีพับลิกนัในการลงสมัครชิง
ตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกนั ในเดือนนี" ปธน.ทรมัป์กล่าวในการใหส้มัภาษณ์กบันิวยอรก์ โพสตว์่า "ผม
อาจจะกล่าวสุนทรพจนจ์ากทาํเนียบขาว เพราะเป็นสถานที+ที+ยอดเยี+ยม เป็นสถานที+ทาํใหผ้มและคนในชาติรูส้ึกดีอย่างมาก" "เราอาจจะกล่าวสุนทร
พจนใ์นสนามหญา้สกัแหง่ของทาํเนียบขาว เรามีหลายสนามหญา้ เราจะออกมาทาํนอกอาคารเพื+อปอ้งกนัการตดิเชื "อไวรสัจีนดว้ย" 
 

 
  ที8มา: 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 ์   963K** 1186K 

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

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื"นฐานเดือนก.ค.   1.3% 7.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.   2.0% 7.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   1.5% -0.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยไตรมาส 2/2020   6.5% 5.1% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   70.3% 68.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   3.1% 5.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย.   -1.1% -2.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื+อมั+นผูบ้รโิภค จาก UoM   72.0 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 ้

 
 

 


