
 

 

 

   

1,966  1,949  1,928 

 2,000  2,015  2,037 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัขึ �นทดสอบ 1,996 ดอลลารต่์อออนซ ์ทาํ High ใหม่จากวนัก่อนหนา้ รบัแรงหนนุ หลงั Dollar Index ร่วงลงแตะ 92.63 จุด ตํ9าสดุรอบ 8 วนั 
และถือเป็นโซน Low สุดรอบกว่า 2 ปี ขณะที9 Bond Yield สหรฐัอาย ุ10 ปี ร่วงลงมาที9 0.68% ปรบัตัวลง 0.42% จากวนัก่อนหนา้ หลังดชันีภาวะธุรกิจ Empire State ของเฟด
สาขานิวยอรก์ ร่วงสู่ 3.7 ในเดือนส.ค. เมื9อเทียบกบั 17.2 ในเดือนก.ค. และตํ9ากว่าระดบั 15 ที9นกัเศรษฐศาสตรค์าดไว ้ตวัเลขดงักล่าวบ่งชี �ถึงการชะลอตวัในภาคการผลิต จึงหนนุ
ใหร้าคาทองคาํดีดตวัขึ �น  ขณะเดียวกนั นกัลงทนุเลือกถือครองทองคาํไว ้ท่ามกลางความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัจีน หลงักระทรวงพาณิชยส์หรฐั ไดป้ระกาศเพิ9มขอ้จาํกดัในการทาํ
ธุรกิจของบริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี ดว้ยการใหบ้ริษัทที9มีชื9ออยู่ในบัญชีดาํของสหรฐั จะตอ้งขอใบอนญุาตพิเศษถา้จะทาํธุรกิจกับบริษัทหัวเหว่ย โดยมีเป้าหมายสาํคัญคือการ
ป้องกนัไม่ใหจี้นสามารถเขา้ถึงชิปคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีเพื9อการพาณิชยข์องสหรฐั นอกจากนี � ทางการจีน ประกาศวานนี �ว่า ตอ้งการใหแ้คนาดาปล่อยตวันางเมิ9ง หว่านโจว 
CFO ของบริษัทหวัเว่ยโดยทนัที อีกทั�งวิจารณด์ว้ยว่า การคมุตวันางเมิ9ง หว่านโจว เป็นเพราะสหรฐัตอ้งการกดขี9หวัเว่ยและบริษัทไฮเทครายอื9นๆ ของจีน โดยมีแคนาดาเป็นผูส้มรู ้
ร่วมคิด จึงแนะนาํติดตามสถานการณต่์อไป รวมทั�งติดตามแนวโนม้ดอลลารแ์ละบอนดยี์ลดส์หรฐัอย่างใกลชิ้ด เพื9อชี �นาํทิศทางราคาทองคาํเพิ9มเติม สาํหรบัวันนี �ติดตามการ
เปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้ง และขอ้มลูการเริ9มสรา้งบา้น  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที9 2,000 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่ยงัไม่สามารถผ่านได ้
อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นออกมาเนื9องจากวนัก่อนหนา้ราคาปรบัตัวเพิ9มขึ �นมาค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม หากราคาอ่อนลงไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที9 1,966-1,949 
ดอลลารต่์อออนซ ์ราคามีแนวโนม้จะกลับตัวขึ �นไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง แนะนาํกลยุทธ ์เขา้ซื �อเพื9อทาํกาํไรจากการดีดตวัหากราคาอ่อนตัวลงในโซน 1,966-1,949 
ดอลลารต่์อออนซ ์โดยลดความเสี9ยงของพอรต์ลงทนุหากราคาหลดุ 1,949 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที9หากราคาปรบัตวัขึ �นอาจทยอยแบ่งทองคาํออกขายหากไม่สามารถยืนเหนือ
แนวตา้น 2,000 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากผ่านไดถื้อต่อ 

                   ห าก ร าค าส าม าร ถ ยืน เห นือ แ น วร ับ โซ น  1,966-
1,949 ดอ ลลาร ต์ ่อ อ อ น ซ ์ได้ให ้เข ้าซ ื,อ  (ตัดข าดทุน ห ากห ลุด โซ น 
1,949 ดอลลารต์ ่อออนซ)์  และทยอยขายหากไม่สามารถยนืเหนือ
แนวต้าน 2,000 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากผ่านได้สามารถถอืต่อ 
 

 

18 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

18/08/2563  11.21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,985.00 1,992.04 7.04  0.35% 

Spot Silver ($) 27.48 27.80 0.33  1.19% 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.17 0.04  0.14% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,750 29,300 550  1.91% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.37 45.15 -0.22  -0.48% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.78 42.68 -0.10  -0.23% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1872 1.1890 0.0018  0.15% 

ที5มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนแอขณะเกิดแรงกดดันการ เทขายจากหลายปัจจัย เมื9อเทียบกับตะกรา้สกลุเงิน ดอลลารอ์ยู่ที9ระดับตํ9าสดุรอบ 8 วนั ที9 

92.762 หลงัจากที9ผลตอบแทนพนัธบตัรที9ปรบัลง, ขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัที9อ่อนแอ และอปุสงคส์ินทรพัยป์ลอดภยัที9ลดลง สรา้งแรงกดดนัในการ

เทขายในวงกวา้ง  เมื9อเทียบกบัยูโร, ดอลลารอ์อสเตรเลีย, ปอนด,์ ฟรงักส์วิส และหยวน ดอลลารมี์แนวโนม้เขา้ทดสอบระดบัตํ9าสุดรอบหลาย

เดือนหรือหลายปีของเมื9อตน้เดือนนี�อีกครั�ง แมว่้ามีความเคลื9อนไหวเพียงเล็กนอ้ยในการซื �อขายช่วงเชา้ ขณะที9ใกลมี้การเปิดเผยรายงานการ

ประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัพรุง่นี �  

 (+) นักวิเคราะหจ์าก'Standard Chartered'ชี,แรงทะยานของทองยังไม่สิ ,นสุด  นายมานพรที จิลลจ์าก Standard Chartered Private Bank 

ระบวุ่า การปรบัขึ �นของทองจะยงัคงดาํเนินต่อไป แมท้องปรบัตวัลงเมื9อไม่นานมานี�  ราคาทองปรบัขึ �นอย่างแข็งแกรง่ในปี 2020 หลงัทะยานทะลุ

ระดบั 2,000 ดอลลาร/์ออนซใ์นช่วงตน้เดือนส.ค. ทองยติุการปรบัขึ �นในสปัดาหที์9ผ่านมาขณะที9ราคาทองร่วงตํ9ากว่า 2,000 ดอลลาร ์โดยทองส

ปอตซื �อขายล่าสดุที9 1,942.14 ดอลลาร/์ออนซใ์นรอบการซื �อขายภาคบ่ายวานนี�ตามเวลาสิงคโปร ์เขากล่าวว่า การชะลอตวัเมื9อไม่นานมานี�ใน

ราคาทองเกิดจากการปรบัฐานสงูขึ �นของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล การปรบัขึ �นของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสรา้งแรงกดดนัต่อสินทรพัยที์9

ไรผ้ลตอบแทน เช่น ทอง เมื9อพิจารณาถงึตน้ทนุค่าเสียโอกาสในการถือครองทอง 

 (+) ยอดผู้ต ิดเช ื ,อโควิด-19 ท ั5วโลกทะลุ 22 ล้านคน ยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ทั9วโลกทะล ุ22 ลา้นคนในวนันี � โดยปรบัขึ �นอย่างต่อเนื9องนาํโดย

สหรฐั ซึ9งมีผูติ้ดเชื �อมากกว่า 25% จากยอดผูติ้ดเชื �อทั�งหมด (5.6 ลา้นคน) ประเทศที9เหลือที9เผชิญการระบาดมากที9สุดในปัจจุบัน ไดร้วมถึง 

บราซิล (3.36 ลา้นคน), อินเดีย (2.7 ลา้นคน) และรสัเซีย (0.93 ลา้นคน) ก่อนหนา้นี �มีรายงานว่า รสัเซียเริ9มผลิตวคัซีนโควิด-19 ซึ9งพัฒนาโดย

ศนูยวิ์จยัแห่งชาติดา้นวิทยาการระบาดและจลุชีววิทยากามาเลยา 

 (+/-) "ทร ัมป์"สัญญาลดภาษีใหบ้ร ิษัทท ี5ย้ายฐานการผลิตกลับจากจีน  เมื9อวานนี�ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัประกาศสรา้งงาน 

10 ลา้นตาํแหน่งในเวลา 10 เดือนส่วนหนึ9งดว้ยการลดหย่อนภาษีแก่บรษัิทสหรฐัที9ยา้ยโรงงานผลิตกลบัสู่สหรฐัจากจีน ปธน.ทรมัป์ ซึ9งพยายาม

หาเสียงสนบัสนนุก่อนการเลือกตั�งวนัที9 3 พ.ย. กล่าวต่อผูส้นบัสนนุระหว่างเยือนเมืองแมนเคโต รฐัมินนิโซตาว่า คณะบริหารของเขาจะยกเลิก

สัญญาของรฐับาลกลางจากบริษัทที9จัดจา้งบุคคลภายนอกในจีน เขากล่าวว่า "เราจะใหก้ารลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที9นาํงานจากจีนกลับสู่

อเมรกิา" เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะฟื�นตวัอย่างแข็งแกรง่จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที9เกิดจากโควิด-19 ตราบเท่าที9เขาไดร้บัเลือกตั�งอีกสมยั 

 (+/-) พรรคเดโมแครตเร ิ5มประชุมเสนอชื5อผู้ช ิงตาํแหน่งปธน.แล้ว ปีนี ,จ ัดแบบออนไลน ์ บรรยากาศการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัมี

ความคืบหนา้ไปอีกขั�น โดยพรรคเดโมแครตไดเ้ริ9มจดัการประชมุออนไลนเ์ป็นเวลา 4 วนัแลว้เมื9อวานนี� เพื9อเสนอชื9อนายโจ ไบเดน ลงเลือกตั�งชิง

ตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัในนามของพรรค เพื9อแข่งขนักบัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ของพรรครพีบัลิกนั สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า เนื9อง

ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 การประชมุพรรคเดโมแครตในปีนี �จึงไม่ไดจ้ดัแบบที9ตอ้งใหค้นหลายพนัคนมาเขา้ร่วม โดยการ

ประชุมของพรรคเดโมแครตอยู่ในรูปแบบออนไลนเ์กือบทั�งหมด ส่วนการประชมุของพรรครีพับลิกันเพื9อเสนอชื9อปธน.ทรมัป์ ชิงตาํแหน่งผูน้าํ

ประเทศอีกสมยันั�น ก็จะมีผูเ้ขา้รว่มดว้ยตนเองในจาํนวนจาํกดั ในการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐันั�น ปกติแลว้ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัมกัมีขอ้

ไดเ้ปรยีบมากกว่าผูชิ้งรายอื9น แต่ผลสาํรวจความคิดเห็นประชาชนทั9วประเทศพบว่า ปธน.ทรมัป์ วยั 74 ปี มีคะแนนตามหลงันายไบเดน วยั 77 ปี 

ในช่วงเวลาที9ประเทศชาติกาํลงัเผชิญวิกฤติสขุภาพที9ย ํ9าแย่ที9สดุในรอบหลายทศวรรษ รวมถงึภาวะเศรษฐกิจถดถอยที9เป็นผลจากการแพรร่ะบาด

ดว้ย 

  ท ี5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทรที์9 17 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)  3.7** 17.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที9อยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB  78** 72 

วนัองัคารที9 18 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.33M 1.26M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ9มสรา้งบา้นเดือนก.ค.   1.23M 1.19M 

วนัพธุที9 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 

วนัพฤหสับดีที9 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% 

วนัศกุรที์9 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, ** เป็นตวัเลขจริงที9มีการประกาศออกมา 
*ที9มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที9 07 สิงหาคม 2563 ซึ9งอาจมีการเปลี9ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


