
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,919 1,898 1,881 

1,971 1,988 2,000 

   

 

สรุป  ราคาทองคําปิดปรับตวัเพ่ิมขึน้  30.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  จากภาวะชะงกังนัของสภาคองเกรสเก่ียวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สหรัฐรอบใหม ่หลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ยืนยนัจะไมเ่ร่ิมการหารืออีกครัง้  จนกวา่คณะบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์จะเห็นชอบในการเพิ่มวงเงินเป็น 2 เทา่ ขณะท่ี

การบรรลขุ้อตกลงดงักลา่วดหูา่งไกลออกไปอีกหลงัสภาคองเกรสยตุิสมยัประชมุในช่วงบ่ายวานนีต้ามเวลาท้องถ่ิน  ในสว่นของตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แม้ตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรก

อยู่ที่ 963,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว “ตํ่ากว่า” ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 1.1 ล้านรายซึง่เป็นปัจจยักดดนัทองคํา อย่างไรก็ดี  มีชาวอเมริกนัอีกอย่างน้อย 28.3 ล้านคนท่ียงัคงรับสวสัดิการ

วา่งงาน บ่งชีว้่าความอ่อนแอในตลาดแรงงานยงัคงอยู่จงึสง่ผลให้การอ่อนตวัลงของราคาอยู่ในระดบัจํากดั  ก่อนท่ีจะมีแรงซือ้ Buy the dip เข้ามาพยงุราคาเอาไว้  ท่ามกลางความไม่แน่นอนทัง้

ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ียงัคงรายล้อมตลาดอย่างต่อเน่ือง  นัน่ทําให้ราคาทองคําพุ่งขึน้ทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,966.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  ก่อนท่ีจะเกิดแรงขายทํากําไรสลบั

ออกมาจนราคาลดช่วงบวกลง  สว่นกองทนุ SPDR กลบัมาถือครองทองคําเพิ่มอีกครัง้  โดย SPDR ถือครองทองเพิ่ม +1.46  ตนั สู่ระดบั 1,252.09 ตนั สะท้อนนกัลงทนุยงัไมล่ะทิง้ทองคาํ  ทําให้

ในปี 2020 กองทนุ SPDR ถือครองทองคําเพิ่มแล้วถงึ +358.84 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีก และตวัเลขในภาคการผลิตของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1966.26 1912.40 1915.53 1952.00 30.21 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1988.43 26.81 44.66 

MA 50 Days 1839.25 20.83 42.75 

MA 200 Days 1655.99 17.67 46.76 

RSI 9 Days 50.87 61.70 58.11 

RSI 14 Days 55.76 63.94 59.02 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.09 +1.46 

ishare 18,072.29 +217.22 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9395 -0.2795 -0.3415 
10 วนั 0.6795 0.1832 0.3569 
20 วนั 0.9017 0.4199 0.8777 
50 วนั 0.9649 0.7898 0.9378 
100 วนั 0.9579 0.6419 0.8678 
200 วนั 0.6365 -0.4713 0.6112 

 

 

14 สิงหาคม 2563 

คําแนะนาํ                หากราคาไม่สามารถยืน เห นือ  1,967-1,971 

ดอลลาร์ต่อออนซ์แนะนําขาย ชะลอการขายหากผ่านแนวต้าน

ในโซน 1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สําหรับการซือ้คืนอาจ

พิจารณาบริเวณ 1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืน

ได้ให้ชะลอการเข้าซือ้คืนออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาขยบัขึน้แต่ก็มีแรงขายทํากําไรสลบัออกมา ขณะท่ีความผนัผวนของราคาลดลงจากช่วง

ก่อนหน้า ซึง่หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,967-1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 

มีผลให้ราคาอาจปรับตวัลงมาเพ่ือสร้างฐานราคา มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมีแนว

รับในโซน 1,919-1,898 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

   



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 80.12 จุด วิตกมาตรการกระตุ้นศก.ไม่คืบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(13 ส.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุชะลอ

การซือ้ขายหลงัมีรายงานวา่ การเจรจาเก่ียวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหมข่องสหรัฐยงัไมมี่ความคืบหน้า นอกจากนี ้การร่วงลงอย่างหนกั

ของราคาหุ้นซิสโก ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 หลกัทรัพย์ท่ีใช้คํานวณดชันีดาวโจนส์ ยังเป็นอีกปัจจัยท่ีฉุดดชันีดาวโจนส์อ่อนแรงลง อย่างไรก็ดี ดชันี 

Nasdaq ปิดในแดนบวก เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงเดินหน้าซือ้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 27,896.72 จดุ ลดลง 80.12 จดุ 

หรือ -0.29% ขณะท่ีดชันี S&P500 ปิดที่ 3,373.43 จดุ ลดลง 6.92 จุด หรือ -0.20% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที่ 11,042.50 จุด เพ่ิมขึน้ 30.26 จุด หรือ+

0.27% 

• (+) "จอห์น ฮอปกินส์"เผยสหรัฐมีผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิดมากกว่า 1,500 รายวานนี ้ มหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ รายงานว่า สหรัฐมียอด

ผู้ เสียชีวิตรายใหม่จากไวรัสโควิด-19 มากกว่า 1,500 รายเม่ือวานนี ้ซึง่เป็นจํานวนสงูท่ีสดุนบัตัง้แต่สิน้เดือนพ.ค.  ถึงแม้ตวัเลขผู้ เสียชีวิตรายใหม่ดงักลา่ว

ต่ํากวา่ในเดือนมี.ค.และเม.ย. ซึง่มีจํานวนมากกว่า 2,000 รายต่อวนั แต่ตวัเลขผู้ เสียชีวิตในขณะนีย้งัคงอยู่ในระดบัสงู  ทัง้นี ้ยอดผู้ เสียชีวิตรายใหม่พุ่งขึน้

ในรัฐจอร์เจีย โดยมีจํานวน 105 รายวานนี ้สง่ผลให้คา่เฉลี่ย 7 วนัอยู่ที่ 67 รายตอ่วนั โดยเพ่ิมขึน้มากกวา่ 38% เม่ือเทียบกบัสปัดาห์ที่แล้ว 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงนิหลัก วิตกมาตรการกระตุ้นศก.ไม่คืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 ส.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหมข่องสหรัฐ  

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.12% สู่ระดับ 93.3360 เม่ือคืนนี ้ 

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9107 ฟรังก์ จากระดบั 0.9122 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.3224 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3253 ดอลลาร์แคนาดา แต่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 106.90 เยน จากระดบั 106.85 เยน  ยโูร

แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ท่ีระดบั 1.1800 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1783 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3053 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.3026 ดอลลาร์ 

• (+) สภาคองเกรสพักการประชุมขณะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเยียวยาศก.จากโควิด-19  ทัง้ 2 สภาของสภาคองเกรสเสร็จสิน้การทํางาน

สําหรับเดือนนี ้แม้วา่เจ้าหน้าท่ีจะไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 รอบใหม่ก็ตาม  ข้อตกลงดหู่างไกลออกไปหลงัวฒิุสภายติุสมยั

ประชุมในช่วงบ่ายวานนีต้ามเวลาท้องถ่ิน ซึ่งนับเป็นเวลา 6 วนันับตัง้แต่พรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวจัดการเจรจาครัง้ล่าสุด นางแนนซี เพโลซี 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบวุ่า พรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนั "มีความคิดเห็นไม่ตรงกนัในเร่ืองวงเงินแผนกระตุ้น"  นางเพโลซีระบวุ่า เธอจะไม่เร่ิมการ

หารืออีกครัง้จนกว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์จะเห็นชอบในการเพ่ิมวงเงินเป็น 2 เท่าสําหรับข้อเสนอเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 

จํานวน 1 ล้านล้านดอลลาร์ เธอกลา่วต่อนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัเม่ือวนัพธุ และเขาระบอีุกครัง้ว่า ทําเนียบขาวจะไม่เสนอมาตรการวงเงิน 2 ล้าน

ล้านดอลลาร์ 

• (-) สหรัฐพอใจความคืบหน้าจีนซือ้สินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าระยะที่  1  เม่ือวานนีน้ายแลร์รีย์ คดัโลว์ ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจทําเนียบขาวระบุว่า 

คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐพอใจในความคืบหน้าของจีนในการดําเนินตามพนัธสญัญาเร่ืองการซือ้สินค้าสหรัฐภายใต้ข้อตกลง

การค้าระยะท่ี 1 ซึง่ส่งสญัญาณว่า ข้อตกลงดงักล่าวจะราบร่ืนในการพิจารณาเบือ้งต้นในวนัพรุ่งนี ้ เขากล่าวว่า จีน "ขณะนีเ้พ่ิมการนําเข้าโภคภณัฑ์ของ

เราจริงๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับภาคเกษตรกรรมของสหรัฐ" ซึ่งยํา้ถึงความเห็นของนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐต่อปธน.ทรัมป์  

นายไลท์ไฮเซอร์และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนจะจดัการพิจารณาเร่ืองการดําเนินการตามข้อตกลงการค้ารายคร่ึงปีครัง้แรกผ่านการประชุม

ทางไกลในวนัพรุ่งนี ้

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 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 ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   
-13.4** -18.2 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)    
5.89M** 5.40M 

วนัองัคารที่ 11 ส.ค. 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.โดย ZEW   
64.0** 59.6 

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

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนก.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% 

วนัพธุท่ี 12 ส.ค. 13.00 น. องักฤษ GDP เบือ้งต้นไตรมาส 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 ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-4.5M** -7.4M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
963K** 1186K 

วนัศกุร์ที่ 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 ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนก.ค.   
1.3% 7.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.   
1.9% 7.5% 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หนว่ยไตรมาส 2/2020   
7.2% 5.1% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   
70.3% 68.6% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจเดือนมิ.ย.   
-1.1% -2.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
72.0 72.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 07 สิงหาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


