
  

                   ห าก ร าค ายืน เห นื อ แ น ว ร ับ โซ น  1,928-1,919 
ดอ ลลาร ต์ ่ออ อ นซ ์ได้อย่างแ ข ็งแกร ่ง มีโอกาสดีดตัวข ึ&น ท ดสอ บ
แนวต้านบร ิเวณ  1,966-1,971 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากราคาไม่
สามารถยนืเหนือแนวดังกล่าวราคาทองคาํอาจมีการอ ่อนตัวลง 

 

17 สงิหาคม 2563 

สรุป ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจทั�วโลก สรา้งแรงซื �อเขา้พยุงราคาทองคาํไว ้หลงัรฐับาล"ฮ่องกง"ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจฮ่องกงปี 2020 สู่กรอบตํ�าสุดเป็น
ประวัติการณ์ที�  -6% ถึง -8% ซึ�งเลวรา้ยกว่าคาดการณ์ก่อนหน้า ที�  -4% ถึง -7%  ขณะที�"ญี�ปุ่ น"เปิดเผย GDP ไตรมาส 2 ปีนี � หดตัว -27.8% แย่สุดเป็น
ประวตัิการณ์ และถือเป็นการติดลบต่อเนื�อง 3 ไตรมาสติดต่อกัน  นอกจากนี� บริษัท Lockheed Martin Corp ของสหรฐัทาํขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการขาย
เครื�องบนิ F-16 รุ่นล่าสุด จาํนวน 66 ลาํใหไ้ตห้วนั นบัเป็นการขายเครื�องบินขบัไล่ล ํ�าสมยัครั�งแรกของสหรฐัแก่ไตห้วนันบัตั�งแตป่ระธานาธิบดีจอรจ์ ดบัเบิลยู บุช
ของสหรฐัประกาศอนมุตักิารขายเครื�องบิน F-16 จาํนวน 150 ลาํในปีค.ศ.1992 สถานการณด์งักล่าวจุดชนวนความตงึเครียดมากขึ �นระหวา่งสหรฐั-จีน ส่งผลให้
นกัลงทนุยงัเลือกถือครองทองคาํไว ้ แต่การฟื�นตวัขึ �นของราคาทองคาํอาจอยู่ในระดบัจาํกดั จากความหวงัการเรง่พฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 หลงันายจง หนาน
ซาน ผูเ้ชี�ยวชาญโรคทางเดินหายใจระดบัสูงของจีน ประกาศว่า  "จีน"จบัมือกบั"รสัเซีย"เตรียมรว่มทดสอบวคัซีนโควดิ-19 โดยเขากล่าวว่า "การวิจยัและพฒันา
วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ของรสัเซียคืบหนา้อย่างรวดเร็ว"   ทั�งนี � ระยะสั�น แนะนาํจบัตาแนวตา้นโซน 1,966-1,971ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่ผ่านอาจทาํใหมี้
แรงขายเขา้มากดดนัราคา เบื �องตน้ ประเมินแนวรบัโซน 1,928-1,919 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไม่หลดุราคาอาจดีดตวัขึ �นช่วงสั�น แตถ่า้ไม่สามารถยืนเหนือแนวรบั
แรกได ้ราคาอาจจะปรบัลงอีกครั�ง 

ตารางท ี3 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

17/08/2563 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,944.84 1,949.79 4.95  0.25% 

Spot Silver ($) 26.49 26.66 0.17  0.62% 

เงนิบาท (฿/$) 31.07 31.18 0.11  0.35% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,750 150  0.52% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.80 44.90 0.10  0.22% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.33 42.01 -0.32  -0.76% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1833 1.1845 0.0012  0.10% 

ที3มา : Bisnews 

ท ี3มา : Bisnews 

 

 1,919  1,898  1,881 

 1,971  1,988  2,000 

 



 

 

 (+) สหร ัฐท ําข ้อตกลงอย่างเป็นทางการขายเคร ื3องบิน F-CD ให ้ไต้หวันขณะความตึงเคร ียดกับจีนยังสูง  ไตห้วนัลงนามขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ
เพื�อซื �อเครื�องบิน FZ[ รุน่ล่าสุด จาํนวน [[ ลาํที�ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin Corp ซึ�งเป็นการดาํเนินการที�มีแนวโนม้จะสรา้งความตงึเครียดเพิ�มเติม
ระหว่างสหรฐัและจีน การซื �อเครื�องบิน F-Z[ ของไตห้วนันบัเป็นการขายเครื�องบินขบัไล่ล ํ�าสมัยครั�งแรกของสหรฐัแก่ไตห้วนันบัตั�งแต่ประธานาธิบดีจอรจ์ 
ดบัเบิลยู บุชของสหรฐัประกาศอนมุตัิการขายเครื�องบิน F-Z[ จาํนวน Z\] ลาํในปี Z^^_ ซึ�งจาํนวน [._ หมื�นลา้นดอลลารที์�ประกาศโดยกระทรวงกลาโหม
เป็นขีดจาํกัดสูงสุดของสัญญาหากประเทศที�มีแนวโน้มเป็นลูกคา้ต่างชาติทั�งหมดเสนอตัวเลขที�ตอ้งการสูงสุดในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา การดาํเนินการ
ดงักล่าวมีแนวโนม้ถูกจีนประณาม แมว้่าสหรฐัส่งสัญญาณล่วงหนา้ว่า จะอนุมัติการขายดงักล่าวเมื�อ Z ปีก่อนในการแจง้ขอ้มูลอย่างไม่เป็นทางการต่อ
สภาคองเกรสและอาจใชเ้วลาหลายปีก่อนส่งมอบเครื�องบนิดงักล่าว 

 (+) ฮ่องกงปรับลดคาดการณเ์ศรษฐกิจสู่ระดับต ํ3าเป็นประวัต ิการณจ์ากโควิด-19  รฐับาลฮ่องกงปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจฮ่องกงปี _]_] สู่กรอบ
ตํ�าสดุเป็นประวตักิารณที์� -[% ถึง -a% ทา่มกลางการระบาดของโควิด-Z^ ทั�วโลกและความตงึเครียดทางการคา้ที�ทวีความรอ้นแรง คาดการณล์่าสุดเลวรา้ย
กวา่คาดการณ์ก่อนหนา้ ที� -b% ถึง -c% รฐับาลยงัแสดงตวัเลขจีดีพีขั�นสุดทา้ยที�ไม่เปลี�ยนแปลงที� -^% ในไตรมาส _ เมื�อเทียบรายปี และ -].Z% จากไตร
มาสก่อนหนา้ ขอ้มลูนบัตั�งแตปี่ Z^[_ เป็นอย่างนอ้ย ซึ�งรวบรวมโดยสาํนกัข่าวบลมูเบริก์ระบวุ่า การปรบัลงสู่กรอบคาดการณบ์นสดุจะยงัคงแซงหนา้การหด
ตวัต ํ�าเป็นประวตักิารณก่์อนหนา้ ที� -\.^% ในปี Z^^a ขอ้มลูแสดงวา่ เศรษฐกิจฮ่องกงไม่เคยหดตวัตดิตอ่กนัหลายปี 

 (+) ดัชนีนิกเกอ ิร ่วงหลังเศรษฐกิจหดตัวท ี3ระดับประวัต ิการณจ์ากโควิด-19  หุน้ญี�ปุ่ นร่วงมากที�สุดในรอบกว่า _ สัปดาหใ์นวนันี� หลงัขอ้มูลแสดงว่า
เศรษฐกิจญี�ปุ่ นหดตวัที�ระดบัประวตักิารณใ์นไตรมาส _ ขณะที� การระบาดของโควิด-Z^ บั�นทอนการใชจ่้ายผูบ้รโิภค นกัลงทนุมองขา้มขอ้มลูดงักล่าวและทาํ
กาํไรขณะที�เศรษฐกิจฟื�นตวัแบบชา้ๆจากการปิดเมือง ทั�งนี � ดัชนีนิกเกอิปรบัลง ].ae% มาที� _e,]^[.c\ ในช่วงปิดตลาดวนันี� ซึ�งเป็นการร่วงมากที�สุด
นบัตั�งแตว่นัที� eZ ก.ค. 

 (+) "ทร ัมป์" กร ้าวจะให้ร ัฐมนตร ีลาออกทั&งคณะ หากได้ข ึ&นเป็นปธน.อ ีกสมัย ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แหง่สหรฐั เปิดเผยวา่ เขาจะใหร้ฐัมนตรีทกุ
คนลาออกจากตาํแหน่ง หากเขาไดร้บัชัยชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีเป็นสมัยที� _ เนื�องจากเขาไม่พอใจคณะรฐัมนตรีทั�งหมด ปธน.ทรมัป์กล่าวกับ
ผูสื้�อข่าวที�สนามกอลฟ์ของเขาในเมืองเบดมินสเตอร ์รฐันิวเจอรซี์ยว์า่ "ผมมองวา่จะมีอะไรแบบนั�นเกิดขึ �น และผมก็บอกไดอ้ย่างตรงไปตรงมาวา่ ผมไม่ไดพ้ึง
พอใจกบัพวกเขาทกุคน" อย่างไรก็ตาม ปธน.ทรมัป์ ไม่ไดร้ะบวุา่เขาไม่พอใจรฐัมนตรีคนใด 

 (-) จ ีนจับมือร ัสเซ ียเตร ียมร ่วมทดสอบวัคซ ีนโควิด-19 นายจง หนานซาน ผูเ้ชี�ยวชาญโรคทางเดินหายใจระดบัสูงของจีนเปิดเผยเมื�อวานนี�ว่า จีนและ
รสัเซียวางแผนรว่มทดสอบวคัซีนโควดิ-Z^ โดยอา้งวา่ นั�นจะแสดง "ความเป็นมิตรระหวา่ง _ ประเทศใหเ้ป็นที�ประจกัษ"์ ยิ�งไปกว่านั�น เขายํ�าวา่ ทั�ง _ ประเทศ
กาํลงัรว่มมือกนัเพื�อตอ่สูก้บั "ผลของโรคระบาด" เขากล่าววา่ "การวจิยัและพฒันาวคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ของรสัเซียคืบหนา้อย่างรวดเรว็" 

 (-) จ ีนไฟเข ียวสิทธ ิบัตรวัคซ ีนโควิด-CO ฉบับแรกแก่"CanSino"  เมื�อวานนี�หนังสือพิมพ ์People’s Daily ของทางการจีนรายงานอา้งอิงเอกสารจาก
สาํนักงานกาํกับดูแลกฎระเบียบทรพัย์สินทางปัญญาของจีนว่า บริษัท CanSino Biologics Inc ซึ�งผู้เชี�ยวชาญดา้นวคัซีนของจีน ไดร้บัสิทธิบัตรจากจีน
สาํหรับวคัซีนโควิด-19 "Ad5-nCOV" นั�นเป็นการอนุมัติสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-Z^ ฉบับแรกของจีน  สาํนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนระบุว่า 
สิทธิบตัรดงักล่าวออกในวนัที� ZZ ส.ค.  ซาอุดิอาระเบียระบุในเดือนนี�ว่า ซาอุดิอาระเบียวางแผนเริ�มการทดลองวคัซีนของ CanSino ระยะ e นอกจากนี� 
CanSino ยงัเปิดเผยว่า ทางบริษัทกาํลงัหารือกบัรสัเซีย, บราซิล และชิลีในการเริ�มการทดลองระยะที� e ในประเทศเหล่านั�น หุน้ CanSino ในฮ่องกงพุ่งขึ �น
ราว Zb% ในช่วงเชา้วนันี� และหุน้ของทางบรษัิทในเซี�ยงไฮดี้ดขึ �น [.[% ในช่วงเที�ยง 

 (-) " โนวาแวกซ "์  ประกาศเร ิ3มทดสอบวัคซ ีนต้านโควิดในแอฟร ิกาใต้ โนวาแวกซ ์(Novavax) ซึ�งเป็นบริษัทผลิตวคัซีนรายใหญ่ของสหรฐั ประกาศ
เริ�มตน้การทดสอบทางคลินิกเฟส _b ในแอฟริกาใต ้เพื�อประเมินประสิทธิภาพของวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-Z^ ของโนวาแวกซซ์ึ�งมีชื�อวา่ NVX-CoV237e เกรกอ
รี เกล็นน ์ประธานฝ่ายวิจยัและพฒันาของโนวาแวกซก์ล่าวว่า แอฟริกาใตก้าํลังมีผูป่้วยโควิด-Z^ เพิ�มขึ �นอย่างมาก การทดสอบทางคลินิกเฟส _b จึงเป็น
โอกาสที�จะได้ข้อมูลเกี�ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน NVX-CoV_ece ในเบื �องตน้ และได้ข้อมูลเกี�ยวกับความสามารถในการกระตุ้นใหร้่างกายสรา้ง
แอนติบอดีเฉพาะสาํหรบั NVX-CoV2373 ทั�งนี � เมื�อสัปดาหที์�ผ่านมา โนวาแวกซอ์อกแถลงการณ์ระบุว่า อังกฤษจะซื �อวคัซีน NVX-CoV2373 จาํนวน 60 
ลา้นโดสสาํหรบัการทดสอบทางคลินิกเฟส 3 

ที3มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 ้

 
 

 


