
 

 

 

   

1,919  1,898  1,881 

 1,952  1,971  1,988 

สรุป   ราคาทองคาํชว่งเชา้วนัจนัทรแ์กว่งอ่อนตวัลง หลงัสปัดาหท์ี�ผ่านราคาทองคาํปรบัตวัลดลงในรายสปัดาหเ์ป็นสปัดาหแ์รกนับตั!งแตต่น้เดือนมิ.ย.  แมว้่าปธน.ทรมัป์
สรา้งแรงกดดนัตอ่บรษัิทต่างๆของจีน โดยเขากลา่ววา่ เขาอาจจะกดดนับริษัทจีนจาํนวนมากขึ !น เชน่ บริษัท Alibaba ซึ�งเป็นยกัษใ์หญ่ดา้นเทคโนโลยี หลงัจากปธน.ทรมัป์
ไดป้ระกาศเมื�อวันศุกร ์สั�งใหบ้ริษัท ByteDance ของจีนขายกิจการ TikTok ในสหรฐัภายใน 90 วัน  อย่างไรก็ดี การฟื!นตัวขึ !นของราคาทองคาํนั!นเป็นไปอย่างจาํกัด 
เนื�องจากคาํสั�งใหม่ลา่สดุของปธน.ทรมัป์อาจเป็นข่าวดีสาํหรบัอนาคตของ TikTok ในสหรฐัเมื�อเทียบกับคาํสั�งของทรมัป์เมื�อสปัดาหท์ี�แลว้ที�จะหา้มการทาํธุรกรรมใดๆ กับ 
TikTok ในสหรฐั หากไบตแ์ดนซไ์มส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงขายธุรกิจ TikTok ไดภ้ายใน 45 วนั เทา่กบัเป็นการซื !อเวลาใหก้บัไบตแ์ดนซใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการดาํเนินธุีร
กิจ TikTok  ในสหรฐั จงึแนะนาํติดตามสถานการณต์อ่ไป เพื�อชี !นาํตลาดเพิ�มเติม  สาํหรบัวนันี ! แนะนาํติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั อาทิ ดชันีภาคการผลิต (Empire State 
Manufacturing Index) เดือนส.ค.จากเฟดนิวยอรก์ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนส.ค.จากสมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB)  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากราคา
ทองคาํทดสอบแนวตา้นที� 1,952-1,971 ดอลลารต์่อออนซแ์ต่ ยงัไมส่ามารถผ่านได ้ซึ�งนักลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื�องจากก่อนหนา้นี ! ราคามีการทิ !งตวั
ลงแรง หากราคาปรบัตัวขึ !นอาจมีแรงขายออกมากดดันราคาอีกครั!ง อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสั!นอยู่ที� 1,919 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคาจะ
พยายามทรงตวัและสรา้งฐานของราคา  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ แบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไร หากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที� 1,952-1,971 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื�อรอ
เขา้ซื !อคืนเพื�อทาํกาํไรหากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1,919 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซื !อคืนออกไป 
 

                   ยังมีลุ้นท ี�ราคาอาจไปทดสอบแนวต้านโซนท ี� 1,952-

1,971 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ขณะท ี�น ักลงท ุนท ี�มีสถานะซ ื,อจาํนวนมาก

อาจพ ิจารณาลดสถานะซ ื,อลงเพ ื�อควบคุมเสี�ยงจากความผันผวนของ

ราคาหลังจากราคาท ิ,งตัวลงแรง เมื�อราคาเร ิ�มฟื, นตัวข ึ ,น 

 

17 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

17/08/2563  11.55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,944.84 1,944.14 -0.70  -0.04% 

Spot Silver ($) 26.49 26.51 0.01  0.04% 

เงนิบาท (฿/$) 31.07 31.12 0.04  0.14% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,600 0  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.80 45.10 0.30  0.67% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.33 42.33 0.00  0.00% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1833 1.1854 0.0022  0.18% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ทร ัมป์"เผยก ําลังพ ิจารณากดดันบร ิษัทอ ื�นๆ ของจีนตามหลัง"ByteDance" ปธน.โดนลัด ์ทรมัป์กล่าวว่า เขาอาจจะกดดนับริษัทจีน
จาํนวนมากขึ !น เช่น บริษัท Alibaba ซึ�งเป็นยักษ์ใหญ่ดา้นเทคโนโลยี หลังจากที�เขาดาํเนินการแบน TikTok  ต่อขอ้ถามในการแถลงข่าวที�ว่า มี
บริษัทจีนที�เฉพาะเจาะจงอื�นใดหรือไม่ที�เขากาํลังพิจารณาการสั� งแบน เช่น Alibaba ปธน.ทรมัป์ตอบว่า "เรากาํลังพิจารณาสิ�งอื�นๆ ใช่ครบั"  
ปธน.ทรมัป์สรา้งแรงกดดนัต่อบริษัทต่างๆของจีน เช่น ประกาศว่าจะแบนแอพพลิเคชั�นวิดีโอสั!น TikTok จากสหรฐั โดยเมื�อวันศกุรส์หรฐัสั�งให้
บรษัิท ByteDance ของจีนขายกิจการ TikTok ในสหรฐัภายใน 90 วนั ซึ�งเป็นความพยายามล่าสดุในการเพิ�มแรงกดดนัจากความวิตกเกี�ยวกับ
ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนตวัในแอพ 

 (-) ฮั�งเส็งปิดเช ้าทะยาน 322.81 จุด ขานร ับจีนอ ัดฉ ีดสภาพคล่อง ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ปรบัตวัเพิ�มขึ !น ขานรบัธนาคารกลาง
จีนอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินวงเงิน 7 แสนล้านหยวน (ราว 1.01 แสนล้านดอลลาร)์ ซึ�งช่วยบรรเทาความวิตกกังวลเกี�ยวกับ
สถานการณต์งึเครยีดระหว่างสหรฐักบัจีน ดชันีฮั�งเส็งปิดภาคเชา้ที� 25,505.82 จดุ เพิ�มขึ !น 322.81 จดุ หรอื +1.28% 

 (+/-) สื�อ เผย "ไมโครซอฟ ท "์ เล็งซ ื ,อ  TikTok ใน อ ังกฤษเพ ิ�มจาก 4 ประเทศบน โต๊ะเจรจา ฟ็อกซ ์บิสซิเนส เน็ตเวิรก์ (Fox Business 
Network) รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า บรษัิทไมโครซอฟทก์าํลงัสนใจที�จะซื !อ "ติkกต็อก" (TikTok) แอปพลิเคชนัแชรค์ลิปวิดีโอชื�อดงัสญัชาติจีน ที�
ดาํเนินการอยู่ในอังกฤษเพิ�มเติมจาก 4 ประเทศที�ระบุไว้ในตอนแรกซึ�งได้แก่สหรัฐ, แคนาดา, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก่อนหน้านี ! 
หนงัสือพิมพ ์เซาท ์ไชน่า มอรนิ์�ง โพสต ์รายงานโดยอา้งการเปิดเผยของแหล่งข่าวที�เกี�ยวขอ้งว่า ติkกต็อกกาํลงัพิจารณายา้ยสาํนกังานใหญ่จาก
สหรฐัไปลอนดอน ซึ�งขณะนี!อยู่ระหว่างรอการประกาศจากรฐับาลองักฤษ การเปิดเผยล่าสดุนี !มีขึ !น หลงัจากที�ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แห่ง
สหรฐัออกคาํสั�งบรหิารฉบบัใหม่ในวนัศกุร ์(14 ส.ค.) ซึ�งจะบงัคบัใหบ้รษัิทไบตแ์ดนซ ์(ByteDance) ของจีนทาํการขายหรอืเลิกกิจการของติkกต็อก 
(TikTok) ในสหรฐัภายในเวลา 90 วนั ปธน.ทรมัป์ระบใุนคาํสั�งบรหิารว่า "มีหลกัฐานที�น่าเชื�อถือที�ทาํใหผ้มเชื�อว่า ไบตแ์ดนซอ์าจจะดาํเนินการที�
เป็นภยัคกุคามต่อความมั�นคงแห่งชาติของสหรฐั" คาํสั�งใหม่ล่าสดุของปธน.ทรมัป์อาจเป็นข่าวดีสาํหรบัอนาคตของ TikTok ในสหรฐัเมื�อเทียบกบั
คาํสั�งของทรมัป์เมื�อสปัดาหที์�แลว้ที�จะหา้มการทาํธุรกรรมใดๆ กบั TikTok ในสหรฐั หากไบตแ์ดนซไ์ม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงขายธุรกิจ TikTok ได้
ภายใน 45 วนั คาํสั�งใหม่ของปธน.ทรมัป์เท่ากับเป็นการซื !อเวลาใหก้บัไบตแ์ดนซใ์นการทาํขอ้ตกลงขายธุรกิจในสหรฐัของ TikTok ซึ�งเป็นแอป
พลิเคชนัแชรค์ลิปวิดีโอยอดนิยมของจีน 

 (+/-) อ ินเดียเปิดตัวดัชนีทองคาํแท ่ง Bulldex เร ิ�มเทรดวันท ี� 24 ส.ค.นี , ตลาดสินคา้โภคภณัฑอ์ินเดีย (MCX) ประกาศเปิดตวัดชันี Bulldex 
ซึ�งเป็นดัชนีทองคาํแท่งดชันีแรกของประเทศ โดยจะเปิดใหมี้การซื !อขายสญัญาล่วงหนา้ "MCX iCOMDEX Bullion Index Futures" เดือนก.ย., 
ต.ค. และพ.ย. ตั!งแต่วนัที� 24 ส.ค.นี !เป็นตน้ไป แถลงการณข์อง MCX ระบวุ่า การเปิดตวัดชันี Bulldex จะทาํใหข้นาดของทองคาํที�จะซื !อขายใน
ตลาดนั!น มีความหลากหลาย และจะมีการชาํระสญัญาทองคาํดว้ยเงินสด ซึ�งจะช่วยดึงดดูบรรดานกัเก็งกาํไรและนักลงทนุสถาบนั นอกจากนี! 
คาดว่าการที�ราคาทองคาํและราคาโลหะเงินพุ่งขึ !นแตระดบัสงูสดุในช่วงกลางเดือนมี.ค.ที�ผ่านมา จะเอื !อประโยชนต่์อตลาด MCX ซึ�งมีวอลุ่มการ
ซื !อขายรายวันเพิ�มขึ !นหลายเท่าในช่วงที�ผ่านมา ทั!งนี ! การประกาศเปิดตัวดังกล่าวมีขึ !นหลังจากที�ตลาด MCX ไดท้าํการทดสอบซื !อขายดัชนี
ทองคาํแท่งในเดือนก.ค.ที�ผ่านมา แถลงการณย์งัระบดุว้ยว่า ทางตลาดมีดชันีโลหะพื!นฐานและดชันีพลงังาน ซึ�งไดเ้ปิดตวัไปแลว้หลงัจากไดร้บั
อนญุาตจากคณะกรรมการกาํกบัดแูลตลาด สาํหรบัดชันี Bulldex ถือเป็นผลิตภณัฑท์องคาํผลิตภณัฑที์� 6 ที� MCX เปิดใหมี้การซื !อขายในตลาด 
ต่อจากผลิตภณัฑท์องคาํ 1 กิโลกรมั, 100 กรมั, 8 กรมั และ 1 กรมั ตลอดจนสญัญาออปชนัทองคาํขนาด 1 กิโลกรมัที�ตลาดไดเ้ปิดเทรดไปแลว้
ก่อนหนา้นี ! 
 

 
  ท ี�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทรที์� 17 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)  14.6 17.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB  74 72 

วนัองัคารที� 18 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.  1.33M 1.24M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนก.ค.  1.23M 1.19M 

วนัพธุที� 19 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.  0.5% 0.6% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.  0.4% 0.3% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ!ามนัรายสปัดาห ์  - -4.5M 

วนัพฤหสับดีที� 20 ส.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes  - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ค.  0.1% 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย  21.0 24.1 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  990K 963K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี !นาํเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board  1.0% 2.0% 

วนัศกุรที์� 21 ส.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการผลิตเบื !องตน้เดือนส.ค.  52.2 51.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื !องตน้เดือนส.ค.  55.3 55.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการผลิตเบื !องตน้เดือนส.ค.  52.7 51.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื !องตน้เดือนส.ค.  54.6 54.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการผลิตเบื !องตน้เดือนส.ค.  54.0 53.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื !องตน้เดือนส.ค.  57.0 56.5 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการผลิตเบื !องตน้เดือนส.ค.  51.6 50.9 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื !องตน้เดือนส.ค.  50.7 50.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.ค.  5.40M 4.72M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 07 สิงหาคม 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


