
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,919 1,898 1,881 

1,952 1,971 1,988 

สรุป  ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัลดลง 7.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์  พร้อมปิดปรับตัวลดลงในรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์แรกนับตั )งแต่ต้นเดือนมิ.ย.  โดยทองคําได้รับแรงกดดันจากการ

ทะยานขึ )นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรัฐ  ท่ามกลางแรงเทขายพันธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระยะนี )ที�ออกมาดีเกินคาด  เมื�ออัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัสงูขึ )นจึงทําให้ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการถือครองทองคําเพิ�มสงูขึ )นตาม  จนเป็นปัจจยักดดนัราคา  อยา่งไรก็ดี  สกลุเงินดอลลาร์เริ�มกลบัมาอ่อนค่าลง

ในวันศุกร์หลังการเปิดเผยยอดค้าปลีกที�เพิ�มขึ )นเพียง 1.2% ในเดือนก.ค. “ตํ�ากว่า” ที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที�ระดับ 1.9%  นอกจากนี )ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดันเพิ�มจากความล่าช้าของ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม ่ขณะที�วฒิุสภาและสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในช่วงพักการประชุมและยงัไม่มีกําหนดการเจรจาครั )งใหม่กับทําเนียบขาว  สถานการณ์ดังกล่าวช่วย

กระตุ้นแรงซื )อ Buy the dip จนทําให้ทองคําฟื)นตวัขึ )นและลดช่วงติดลบลงในที�สดุ  ด้านกองทนุ SPDR ลดการถือครองทองคําลงในวนัศกุร์ -3.80 ตนั  สําหรับวนันี )ติดตามการเปิดเผยดชันี Empire 

State Index และดชันีตลาดที�อยูอ่าศยัจาก NAHB  นอกจากนี )ยงัต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  หลงัจากสหรัฐ-จีนเลื�อนการเจรจาข้อตกลงการค้าในชว่งสดุสปัดาห์

ที�ผ่านมาออกไปอยา่งไมมี่กําหนด  ขณะที�ประธานาธิบดีทรัมป์  เพิ�งลงนามคําสั�งบริหารกําหนดให้บริษัท ByteDance ของจีนขายธุรกิจ "TikTok" ในสหรัฐภายใน 90 วนัข้างหน้านี ) 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1962.27 1931.76 1953.08 1944.84 -7.16 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1984.16 26.89 44.88 

MA 50 Days 1843.93 20.98 42.88 

MA 200 Days 1658.38 17.71 46.58 

RSI 9 Days 48.08 53.89 58.17 

RSI 14 Days 53.57 57.78 58.86 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,248.29 -3.80 

ishare 17,855.07 -217.22 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9709 -0.0253 -0.2927 

10 วนั 0.6873 0.0317 0.2942 

20 วนั 0.8654 0.2922 0.8280 

50 วนั 0.9658 0.7804 0.9413 

100 วนั 0.9581 0.6414 0.8760 

200 วนั 0.6477 -0.4549 0.6216 

 

 

17 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                ยังมีลุ้นที�ราคาอาจไปทดสอบแนวต้านโซนที� 
1,952-1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที� นักลงทุนที� มีสถานะ
ซื +อจํานวนมากอาจพิจารณาลดสถานะซื +อลงเพื�อควบคุม
เสี�ยงจากความผันผวนของราคาหลังจากราคาทิ +งตัวลงแรง 
เมื�อราคาเริ�มฟื+นตัวขึ +น 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที� 1,952-1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ ยงัไม่สามารถผ่านได้ 
ซึ�งนกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไรเนื�องจากก่อนหน้านี ) ราคามีการทิ )งตวัลงแรง 
หากราคาปรับตวัขึ )นอาจมีแรงขายออกมากดดนัราคาอีกครั )ง อยา่งไรก็ตามหากการอ่อนลงไม่
หลดุโซนแนวรับระยะสั )นอยูท่ี� 1,919 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ราคาจะพยายามทรงตวัและสร้างฐาน



 

 

• (+) "ทรัมป์" ลงนามคาํสั�งบริหารให้ขาย "TikTok" ภายใน 90 วัน  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐลงนามคําสั�งบริหารกําหนดให้บริษัท 

ByteDance ของจีนขายธุรกิจแอพพลิเคชั�นแบง่ปันวิดีโอ "TikTok" ในสหรัฐภายใน 90 วนัข้างหน้า  ปธน.ทรัมป์ระบวุ่า "มีหลกัฐานที�น่าเหลือเชื�อที�ทํา

ให้ผมเชื�อว่า ByteDance อาจดําเนินการที�เสี�ยงต่อการบั�นทอนความมั�นคงแห่งชาติของสหรัฐ"  ในทางตรงกนัข้าม กระทรวงการต่างประเทศของจีน

ยืนยนัว่า ประเด็น "TikTok" ไม่ใช่เรื�องความมั�นคงแห่งชาติสหรัฐและคําสั�งดงักล่าว "เป็นการกดขี�บริษัทต่างชาติโดยปราศจากหลกัฐานและไม่มี

เหตผุล" 

• (+) ส่องพอร์ต "วอร์เรน บัฟเฟตต์" ชี +เทขายหุ้นแบงก์ เพิ�มถือหุ้นเหมืองทองคํา  บริษัทเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ อิงค์ของนายวอร์เรน บฟัเฟตต์ 

นกัลงทนุระดบัตํานานของโลกได้เปิดเผยในวนัศกุร์ (14 ส.ค.) ว่า บริษัทได้ปรับลดการลงทนุในหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที�สดุของสหรัฐ โดยลดการถือ

หุ้นในธนาคารเวลส์ ฟาร์โก และเจพีมอร์แกน เชส ขณะที�ขายหุ้นที�ถืออยู่ในโกลด์แมน แซคส์  ทั )งนี ) ในรายงานที�ยื�นต่อคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐซึ�งเปิดเผยรายละเอียดการลงทนุในไตรมาส 2 ซึ�งสิ )นสดุ ณ วนัที� 30 มิ.ย.ที�ผ่านมาบ่งชี )ว่า เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ได้เข้า

ลงทนุครั )งใหม่ด้วยการซื )อหุ้นของบริษัทบาร์ริค โกลด์ คอร์ปของแคนาดา จํานวน 20.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมลูค่าการลงทนุราว 563.5 ล้านดอลลาร์ และ

คิดเป็นสดัส่วนการลงทนุราว 0.3% ของพอร์ตการลงทนุของเบร์ิกเชียร์ โดยบาร์ริค โกลด์ เป็นหนึ�งในบริษัทเหมืองทองคํารายใหญ่ที�สดุของโลก 

• (+) ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก ผิดหวังยอดค้าปลีกสหรัฐเพิ�มน้อยกว่าคาด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื )อ

ขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี ) (14 ส.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ออกมา หลงัผิดหวงักบัการเปิดเผยข้อมลูยอดค้าปลีกเดือน

ก.ค.ของสหรัฐที�เพิ�มขึ )นน้อยกว่าคาด  ดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวัดความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกลุเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน 

ลดลง 0.26% สู่ระดบั 93.0957 เมื�อคืนนี )  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเยนที�ระดบั 106.55 เยน จากระดบั 106.90 เยน และดอลลาร์สหรัฐอ่อน

ค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิสที�ระดับ 0.9093 ฟรังก์ จากระดบั 0.9107 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาที�ระดบั 1.3256 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3224 ดอลลาร์แคนาดา  ส่วนยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์ที�ระดบั 1.1837 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1800 ดอลลาร์, 

เงินปอนด์แข็งค่าขึ )นแตะระดบั 1.3090 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3053 ดอลลาร์ 

• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเพิ�มน้อยกว่าคาดในเดือนก.ค.   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ�มขึ )นเพียง 1.2% ในเดือนก.ค. ตํ�า

กว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.9% หลงัจากดีดตวัขึ )น 8.4% ในเดือนมิ.ย. 

• (+) สหรัฐคาดยอดตายจากโควิด-19 แตะ 2 แสนราย 5 ก.ย.นี +  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ได้

เผยแพร่รายงานคาดการณ์จํานวนผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ฉบบัใหม่ ซึ�งระบวุ่าจํานวนผู้ ป่วยเสียชีวิตในสหรัฐ อาจเพิ�มเป็น 200,000 ราย ภายใน

วนัที� 5 ก.ย.นี )  รายงานที�เผยแพร่เมื�อวนัพฤหสับดี (13 ส.ค.) คาดการณ์ว่า สหรัฐจะมีผู้ ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ�ม 4,200-10,600 รายในช่วง

สปัดาห์ที�สิ )นสดุในวนัที� 5 ก.ย. ส่งผลให้สหรัฐมีผู้ ป่วยเสียชีวิตสะสม 180,000-200,000 รายเมื�อนบัถงึวนัดงักล่าว 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย ผิดหวังยอดค้าปลีกเพิ�มน้อยกว่าคาด  ดชันีดาวโจนส์ปิดปรับตัวขึ )นเล็กน้อยเมื�อคืนนี ) (14 ส.ค.) ขณะที�ดชันี 

S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูยอดค้าปลีกที�เพิ�มขึ )นน้อยกว่าคาด ซึ�งทําให้นักลงทนุวิตกกังวลเกี�ยวกบัการฟื)นตัวของ

เศรษฐกิจสหรัฐที�ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ดัชนีดาวโจนส์ปิดที� 27,931.02 จุด เพิ�มขึ )น 34.30 จุด หรือ 

+0.12% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,372.85 จดุ ลดลง 0.58 จดุ หรือ +0.02% และ Nasdaq ปิดที� 11,019.30 จดุ ลดลง 23.20 จดุหรือ -0.21% 

• (-) ผลสาํรวจม.มิชิแกนชี +ความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐสูงกว่าคาดในเดือนส.ค.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุ่า ดชันีความเชื�อมั�น

ของผู้บริโภคสหรัฐขยบัขึ )นสู่ระดบั 72.8 ในเดือนส.ค. สงูกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 72.0 จากระดบั 72.5 ในเดือนก.ค. 

 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 17 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   14.6 17.2 

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

วนัองัคารที� 18 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.33M 1.24M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.23M 1.19M 

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

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ )ามนัรายสปัดาห์   - -4.5M 

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   21.0 24.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   990K 963K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี )นําเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   1.0% 2.0% 

วนัศกุร์ที� 21 ส.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตเบื )องต้นเดือนส.ค.   52.2 51.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการบริการเบื )องต้นเดือนส.ค.   55.3 55.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตเบื )องต้นเดือนส.ค.   52.7 51.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการบริการเบื )องต้นเดือนส.ค.   54.6 54.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตเบื )องต้นเดือนส.ค.   54.0 53.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการบริการเบื )องต้นเดือนส.ค.   57.0 56.5 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการผลิตเบื )องต้นเดือนส.ค.   51.6 50.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื )อ (PMI) ภาคการบริการเบื )องต้นเดือนส.ค.   50.7 50.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.   5.40M 4.72M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 14 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


