
  

                   หากราคายัง ไ ม่สามารถยืนเหนือโซน 1,967-1,971 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทาํให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมินแนว
รับบริเวณที-  1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ
ดังกล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตัวขึ 0น แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้
ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับถัดไปที- 1,898 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

14 สงิหาคม 2563 

สรุป เจ้าหน้าที
สหรัฐ ระบวุา่ ข้อตกลงการค้าระยะที
 1 จะไม่ถกูยกเลิก โดยนายแลร์รี คดัโลว์ ที
ปรึกษาเศรษฐกิจของทําเนียบขาวกล่าวว่า  จีนมุ่งที
จะดําเนินการ
ตามแผน แม้สหรัฐมีความคดิเหน็ไม่ตรงกนัอย่างมากกบัจีนในหลายประเด็น แต่เรื
องข้อตกลงการค้าระยะที
 1 เราเห็นตรงกนั" มมุมองดงักล่าว สอดคล้องกบั ที

ปรึกษาการค้าของจีน ที
กล่าววา่ การที
เศรษฐกิจของทั 0ง 2 ประเทศชะลอลงจากการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ทําให้เป็นการยากที
จะบรรลุเป้าหมายการซื 0อ แต่จีน
ไม่คิดว่าทําเนียบขาวจะถอนตวัจากข้อตกลงการค้าระยะที
 1 ท่าทีดงักล่าว สร้างความหวงัว่า ทั 0งสองประเทศจะยืนยันพนัธสญัญาเดิม ในการประชุมระหว่าง
สหรัฐและจีนในวนัที
 15 ส.ค. แตอ่าจมีการหารือกนั หรือชี 0แจงถึงปัญหาซึ
งกนัและกนั อย่างไรก็ดีภาวะความสมัพนัธ์ที
ตงึเครียดเพิ
มขึ 0นยงัคงเป็นความเสี
ยง จึง
แนะนํานกัลงทนุรอดคูวามชดัเจนจากประเดน็ดงักล่าวเพื
อใช้เป็นปัจจยัขบัเคลื
อนราคาทองคํา อย่างไรแล้วเมื
อราคาขยบัขึ 0นให้จบัตาโซนแนวต้านระดบั 1,967-
1,971 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาทองคําดีดตวัขึ 0นไม่สามารถยืนได้ นกัลงทนุอาจขายทองคําในลกัษณะทยอยทํากําไรออกมาเมื
อราคาขยบัขึ 0น โดยในระยะสั 0น
หากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมาไม่หลดุแนวรับ นกัลงทนุสามารถเข้าซื 0อคืนเก็งกําไรระยะสั 0น ทั 0งนี 0ประเมินแนวรับไว้ที
 1,919-1,898 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดย
หากราคาทองคําไม่หลดุแนวรับราคาทองคํามีโอกาสฟื0นตวัขึ 0นในช่วงสั 0นอีกครั 0ง 

ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

14/08/2563 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,953.30 1,948.28 -5.02  -0.26% 

Spot Silver ($) 27.50 26.60 -0.90  -3.27% 

เงนิบาท (฿/$) 31.02 31.09 0.07  0.23% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,650 300  1.06% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.96 44.85 -0.11  -0.24% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.33 41.97 -0.36  -0.85% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1815 1.1812 -0.0003  -0.03% 

ที-มา : Bisnews 

ที-มา : Bisnews 
 

 1,919  1,898  1,881 

  1,971  1,988  2,000 

 

  



 

 

• (+) หุ้นยุโรปเปิดลบ หุ้นสายการบนิ-ท่องเที-ยวร่วงหลังอังกฤษสั-งกักตัวผู้ เดินทาง  ตลาดหุ้นยโุรปเปิดลบในวนันี 0  โดยได้รับแรงกดดนัจากการ

ร่วงลงของหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มท่องเที
ยว หลงัจากรัฐบาลองักฤษออกมาตรการที
กําหนดให้ทกุคนที
เดินทางมาจากประเทศฝรั
งเศสตั 0งแต่วนั

เสาร์นี 0 ต้องกกัตวัเป็นเวลา 14 วนั เนื
องจากจํานวนผู้ ติดเชื 0อไวรัสโควิด-19 ในฝรั
งเศสยงัคงอยู่ในระดบัที
สงูมาก  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดร่วงลง 

0.61%   ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั
งเศสเปิดที
 5,018.95 จดุ ลดลง 23.43 จดุ หรือ -0.46% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดที
 12,965.22 จดุ 

ลดลง 28.49 จดุ หรือ -0.22%  ราคาหุ้นแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม ดิ
งลง 3.1% ขณะที
หุ้น Getlink ซึ
งเป็นผู้บริหาร Eurotunnel ร่วงลง 2.2% หุ้น ADP ซึ
ง

เป็นผู้บริหารสนามบนิกรุงปารีส ร่วง 2.3% และหุ้นโรงแรม Accor ร่วง 2.1% 

• (-) ดอลลาร์ได้แรงหนุนขณะโควิด-19,ข้อมูลจีนบั-นทอนความเชื-อมั-นตลาด  ดอลลาร์ทรงตวัในวันนี 0 ขณะที
การดีดตวัขึ 0นของผลตอบแทน

พนัธบตัรสหรัฐและความเชื
อมั
นที
ได้รับผลกระทบจากข้อมลูเศรษฐกิจจีนที
ซบเซายบัยั 0งการเทขายดอลลาร์  ยอดค้าปลีกของจีนร่วงต่อเนื
องอย่างไม่

คาดคิดเป็นเดือนที
 7 ในเดือนก.ค. และผลผลิตภาคอตุสาหกรรมพลาดเป้าคาดการณ์ ซึ
งบ่งชี 0ถึงความไม่ราบรื
นแม้แต่ในการฟื0นตวัที
มีความหวงัมาก

ที
สดุของโลก  บรรยากาศดงักล่าวทําให้ดอลลาร์ใกล้ที
จะสิ 0นสดุการอ่อนค่า 7 สปัดาห์เมื
อเทียบกบัดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ
งปิดตลาดที
ราว 0.7149 

ดอลลาร์ และทรงตวัสําหรับสปัดาห์นี 0  อปุสงค์ที
ซบเซาในการขายพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวเมื
อวานนี 0 ทําให้ผลตอบแทนพนัธบตัรพุ่งขึ 0นต่อเนื
อง 

ซึ
งดงึดดูนกัลงทนุบางราย โดยเฉพาะจากญี
ปุ่ น กลบัมาสู่ดอลลาร์  เยนมีแนวโน้มอ่อนแอมากที
สดุในสปัดาห์นี 0 เมื
อเทียบกบัดอลลาร์ในรอบ 2 เดือน 

และปรับลงราว 0.9% มาที
 106.84 เยนจากระดบัปิดตลาดของวนัศกุร์ที
แล้ว  สกลุเงินที
อ่อนค่ามากที
สดุคือดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ
งถกูกดดนัที
 0.6538 

ดอลลาร์ ขณะที
นิวซแีลนด์เผชิญการระบาดของโควิด-19 ครั 0งใหม่ และหลงัจากที
สปัดาห์นี 0ธนาคารกลางส่งสญัญาณการเข้าซื 0อพนัธบตัรเพิ
มขึ 0นและ

เปรยถงึแนวโน้มอตัราดอกเบี 0ยติดลบอีกครั 0ง  ความต้องการสินทรัพย์เสี
ยงชะลอลง" นกัวิเคราะห์กล่าว "เป็นการเร็วเกินไปที
จะกล่าวว่า แนวโน้มช่วงขา

ลงทั 0งหมดของดอลลาร์สิ 0นสดุลงหรือไม่ แต่มีแนวโน้มและอย่างน้อยที
สดุ นั
นส่งผลยบัยั 0งดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซแีลนด์"  เมื
อเทียบกบัตะกร้าสกลุ

เงิน ดอลลาร์ยงัคงปรับลง 0.2% สําหรับสปัดาห์นี 0 แต่ดเูหมือนดอลลาร์ได้หยดุการร่วงลงที
ทําให้ดอลลาร์อยู่ตํ
ากว่าระดบัสงูสดุของเดือนมี.ค.อยู่ 9.5% 

• (-) คาดสหรัฐ-จนีจะยืนยันพนัธสัญญาข้อตกลงการค้าในวันพรุ่งนี 0  คาดว่าเจ้าหน้าที
การค้าระดบัสงูของสหรัฐและจีนจะยืนยนัพนัธสญัญาต่อ

ข้อตกลงการค้าระยะที
 1 ระหว่างการพิจารณาในวนัพรุ่งนี 0 แม้ว่าคํามั
นของจีนเรื
องการซื 0อสินค้าสหรัฐช้ากว่ากําหนดการอย่างมาก  เจ้าหน้าที
รัฐบาล

สหรัฐทั 0งในปัจจบุนัและอดีตและผู้ เชี
ยวชาญการค้าใน 2 ประเทศระบวุ่า หลงัการตอบโต้ทางภาษีและการโต้แย้งทางวาจากนันานเกือบ 2 ปี ข้อตกลง

การค้าระยะที
 1 ซึ
งลงนามในเดือนม.ค. เป็นประเด็นหนึ
งที
ทั 0ง 2 ประเทศยงัคงร่วมมือกนั  เจ้าหน้าที
สหรัฐระบวุ่า แม้ความขดัแย้งทวีความรุนแรง แต่

ข้อตกลงการค้าระยะที
 1 จะไม่ถกูยกเลิก  

• (-) คณะบริหาร "ทรัมป์" พอใจจีนคืบหน้าปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก  นายแลร์รี คดุโลว์ ที
ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทําเนียบขาว

เปิดเผยว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ รู้สกึพอใจที
จีนมีความคืบหน้าในการรักษาคํามั
นสญัญาที
จะซื 0อสินค้าจากสหรัฐตามข้อตกลง

การค้าเฟสแรก โดยคํากล่าวของนายคดุโลว์ถือเป็นการส่งสญัญาณว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพื
อประเมินความคืบหน้าในการปฏิบติั

ตามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในวนัเสาร์นี 0 จะผ่านไปอย่างราบรื
น  นายคดุโลว์เปิดเผยกบัผู้สื
อข่าวที
ทําเนียบขาวว่า จีนกําลงัเพิ
มการนําเข้าสินค้าโภค

ภณัฑ์จากสหรัฐ ซึ
งจะเป็นปัจจยับวกต่อภาคการเกษตรและปศสุตัว์ของสหรัฐ ซึ
งสอดคล้องกบัที
นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) 

ได้กล่าวกบัปธน.ทรัมป์ในช่วงก่อนหน้านี 0  ทั 0งนี 0 นายไลท์ไฮเซอร์ และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีของจีน จะประชมุร่วมกนัผ่านทางวิดีโอคอนเฟอ

เรนซ์ในวนัเสาร์นี 0 เพื
อประเมินความคืบหน้าในการปฏิบติัตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก 

ที-มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

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 0องต้นไตรมาส 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 0ามนัรายสปัดาห์   -4.5M** -7.4M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   963K** 1186K 

วนัศกุร์ที
 14 ส.ค. 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.ค.   -1.6%** -3.1% 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 0นฐานเดือนก.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
มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที
 07 สิงหาคม ซึ
งอาจมีการเปลี
ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


