
  

                      ร าค าส ร ้างร ะดับ สูงสุด ให ม่จ าก วัน ก่อ น ห น้ า     
แต่หากราคาไม่สามารถทรงตัวเหนือโซนแนวต้าน 2,015 ดอลลาร ์
ต ่อออนซไ์ด้ มีโอกาสอ ่อนตัวลงทดสอบแนวร ับ 1,984 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์แต่หากราคาขยับต ํ.ากว่าแนวร ับแรก มีแนวโน้มอ ่อนตัวลง
มาถงึ 1,966 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

18 สงิหาคม 2563 

สรุป โรงเรียนบางแห่งในสหรฐัตอ้งปิดอีกครั�งขณะยอดผูต้ดิโควดิ-19 ยงัสูงในรฐัส่วนใหญ่ ทั�งนี �  ยอดผูต้ิดเชื �อโควดิ-19 ทั(วโลกทะลุ 22 ลา้นคนในวนันี� ซึ(งสหรฐั
มีผูต้ิดเชื �อมากกว่า 25% จากยอดผูต้ิดเชื �อทั�งหมด (5.6 ลา้นคน) ประเทศที(เหลือที(เผชิญการระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบนั ไดร้วมถึง บราซิล (3.36 ลา้นคน), 
อินเดีย (2.7 ลา้นคน) และรสัเซีย (0.93 ลา้นคน) การระบาดที(อยู่ในระดบัที(น่ากงัวลส่งผลลบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกจนกระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะ
สินทรพัยป์ลอดภยั อย่างไรก็ตาม สภาทองคาํโลกชี�การล็อกดาวนฉ์ดุอปุสงคใ์นตลาดทองคาํอินเดียใหท้รุดตวัลง ทั�งนี � อินเดียเป็นผูบ้ริโภคทองคาํอนัดบัสองของ
โลก การปิดเมืองทั(วประเทศ, ราคาทองคาํที(แพงขึ �น และความไม่แน่นอนเกี(ยวกบัรายไดใ้นอนาคต เป็นสาเหตทีุ(ทาํใหอุ้ปสงคใ์นตลาดทองคาํของอินเดียปรบัตวั
ลดลงอย่างต่อเนื(อง  ขอ้มลูดงักล่าวส่งผลลบต่อราคาทองคาํ สาํหรบัการลงทุนแนะนาํรอจงัหวะเขา้ซื �อหากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,984-1,966 
ดอลลารต์่อออนซ ์และขายทาํกาํไรเมื(อราคาดีดตวัหรือบริเวณแนวตา้น 2,015 ดอลลารต์่อออนซ ์และควรตั�งจุดตดัขาดทุนหากราคาทิ �งตวัลงแรงหลุดแนวรบั 
1,966 ดอลลารต์อ่ออนซ ์สาํหรบันกัลงทนุที(มีทองคาํในมือตอ้งไม่ลืมถงึความเสี(ยงในการลงทนุ 

 
ตารางท ี. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

18/08/2563 15:52 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,985.00 2,008.65 23.65  1.19% 

Spot Silver ($) 27.48 28.21 0.73  2.67% 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.14 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,750 29,500 750  2.61% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.37 45.34 -0.03  -0.07% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.78 42.78 0.00  0.00% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1872 1.1909 0.0037  0.31% 

ที.มา : Bisnews 

ท ี.มา : Bisnews 

 

  1,984   1,966  1,949 

  2,015   2,037  2,049 

 



 

 

 (+) ดอลลารร์ ่วงต่อเนื.องแตะระดับต ํ.าสุดคร ัAงใหม่เทยีบสกุลเงินต่างๆ  ดอลลารร์ว่งตอ่เนื(องแตะระดบัต ํ(าสุดครั�งใหม่ เมื(อเทียบกบัสกุลเงินตา่งๆในวนันี� 
หลงัจากที(ผลตอบแทนพันธบตัรที(ปรบัลง, ขอ้มูลเศรษฐกิจสหรฐัที(อ่อนแอ และอุปสงคส์ินทรพัยป์ลอดภัยที(ลดลง สรา้งแรงกดดนัในการเทขายในวงกวา้ง 
หยวนแข็งแกร่งขึ �นสู่ 6.9246 หยวนต่อดอลลาร ์โดยแตะระดบัสูงสุดนบัตั�งแต่วนัที( 9 มี.ค. แมว้่าคณะบริหารของปธน.ทรมัป์ส่งสญัญาณคมุเขม้มาตรการ
จาํกดัเพิ(มเตมิตอ่บรษัิท Huawei ของจีน  เมื(อเทียบกบัฟรงักส์วสิ ดอลลารร์ว่งลงมากกวา่ 0.1% สู่ระดบัต ํ(าสดุครั�งใหม่รอบ 5 ปีครึ(ง ที( 0.9049  "ปัจจยัในการ
ปรบัตวัที(เราเห็นในวนันี�คือความอ่อนแอโดยรวมของดอลลาร"์ นกัวิเคราะหข์องบารเ์คลยส์กล่าว "และฟรงักส์วิสแข็งแกรง่ขึ �น อนัเป็นผลจากการร่วงลงของ
ดอลลารน์บัตั�งแตเ่ดือนก.ค.ซึ(งนาํโดยยโูร" 

 (+)  ห ุ้น โซลปิดลบ 59.25 จุด เหตุวิตกโควิดระบาดรอบ 2 ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดในแดนลบ เนื(องจากนักลงทุนวิตกการกลับมาแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ภายในประเทศ ส่วนสกุลเงินวอนแข็งค่าเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใต ้(KOSPI) ปิดวนันี�ที( 2,348.24 
จดุ ลดลง 59.25 จุด หรือ -2.46% มีปรมิาณการซื �อขายสูงที( 898 ลา้นหุน้ คิดเป็นมลูค่า 17.3 ลา้นลา้นวอน (14.6 หมื(นลา้นดอลลารส์หรฐั) มีจาํนวนหุน้ลบ
มากกวา่หุน้บวกในสดัส่วน 827 ตอ่ 66 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ เหตุวติกการระบาดรอบสองถ่วงเศรษฐกิจฟืA นช้า ตลาดหุน้ยโุรปเปิดปรบัตวัลงในวนันี� เนื(องจากความกงัวลว่าจาํนวนผูต้ิด
เชื �อโควิด-19 ที(เพิ(มสูงขึ �นทั(วโลก อาจส่งผลใหก้ารฟื�นตวัของเศรษฐกิจตอ้งล่าชา้ออกไป ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที(ระดบั 367.53 จุด ลดลง 1.73 จุด 
หรือ -0.47% ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั(งเศสเปิดวนันี�ที( 4,951.98 จุด ลดลง 19.96 จุด, -0.40% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดที( 12,836.87 จุด ลดลง 
83.79 จดุ, -0.65% 

 (+) เกาหลีใต้พบผู้ต ิดเช ืAอ โควิดเพ ิ.มอ ีก 246 ราย ดันยอดรวมแตะ 15,761 ราย เกาหลีใตพ้บผูต้ิดเชื �อโควิดเพิ(มอีก 246 ราย ดนัยอดรวมแตะ 15,761 
ราย ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวนันี�ว่า ในช่วง 24 ชั(วโมงที(ผ่านมา เกาหลีใตพ้บผูต้ิดเชื �อโควิด-19 เพิ(มอีก 246 ราย ส่งผล
ใหย้อดรวมผูต้ิดเชื �อเพิ(มขึ �นเป็น 15,761 ราย  เกาหลีใตพ้บผูต้ิดเชื �อรายใหม่เพิ(มขึ �นกว่า 100 ราย เป็นวนัที( 5 ติดต่อกนั โดยพบผูต้ิดเชื �อใหม่ 103 รายในวนั
ศุกร,์ 166 รายในวนัเสาร,์ 279 รายในวนัอาทิตย ์และ 197 เมื(อวานนี� โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงโซลและในจังหวดัคย็องกี ในจาํนวนผูต้ิดเชื �อรายใหม่ที(พบ
ล่าสดุนี� มี 11 รายที(มาจากตา่งประเทศ ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ดิเชื �อที(มาจากตา่งประเทศเพิ(มขึ �นเป็น 2,662 ราย ขณะเดียวกนั มีรายงานผูเ้สียชีวิตเพิ(ม 1 ราย 
ส่งผลใหเ้กาหลีใตมี้ยอดผูเ้สียชีวติเพิ(มขึ �นเป็น 306 ราย ขณะที(อตัราการเสียชีวติรวมอยู่ที( 1.94% 

 (+) โรงเร ียนบางแห่งในสหรัฐต้องปิดอ ีกคร ัAงขณะยอดผู้ตดิโควดิ-19 ยังสูงในร ัฐส่วนใหญ่ โรงเรียนบางแหง่ของสหรฐัตอ้งปิดโรงเรียนอีกครั�งจากการ
ระบาดของโควดิ-19 หลงัจากเพิ(งตอ้นรบันกัเรียนกลบัสู่โรงเรียนไม่นานนกั ซึ(งเป็นความทา้ทายครั�งล่าสดุขณะที(สหรฐัพยายามเปิดเรียนอีกครั�ง ขณะที(ระดบั
ของการติดเชื �อรายวนัยงัคงสูงในรฐัส่วนใหญ่ โรงเรียนในสหรฐัเตรียมเปิดทาํการอีกครั�งเพื(อเริ(มตน้ปีการศกึษาใหม่ในเดือนนี�หรือตน้เดือนก.ย. โรงเรียนบาง
แห่งโดยเฉพาะในศนูยก์ลางเมือง เลือกเรียนผ่านออนไลนเ์ท่านั�น ขณะที(บางแห่งเลือกเรียนรูแ้บบตวัต่อตวัหรือผสมผสานทั�ง 2 รูปแบบ แต่การระบาดหรือ
การขาดแคลนเจา้หนา้ที(ทาํใหโ้รงเรียนบางแหง่ตอ้งระงบัการเรียนรูแ้บบพบหนา้แลว้ 

 (-) สภาทองคําโลกชีAการล็อกดาวนฉ์ ุดอุปสงคใ์นตลาดทองอ ินเดยีทรุดฮวบ การปิดเมืองทั(วประเทศ, ราคาทองที(แพงขึ �น และความไม่แน่นอนเกี(ยวกบั
รายไดใ้นอนาคต เป็นสาเหตทีุ(ทาํใหอ้ปุสงคใ์นตลาดทองคาํของอินเดียลดฮวบ สภาทองคาํโลกระบุวา่ อปุสงคอ์ญัมณีอินเดียรว่ง 74% ต่อปี ในรอบ 3 เดือน
ที(สิ �นสุดในเดือนมิ.ย. เนื(องจากการใชจ่้ายในการซื �ออัญมณีทองดิ(งลง แต่ราคาทองเพิ(มขึ �นเกือบ 50% นับตั�งแต่ตน้ปี 2019 ขณะที(รายไดข้องประชาชนไม่
เพิ(มขึ �น อินเดียเป็นตลาดขนาดใหญ่สาํหรบัทอง และปกติแลว้อุปสงคจ์ะเพิ(มสูงขึ �นในครึ(งหลงัของปีระหว่างช่วงเทศกาลสาํคญัและฤดกูารแต่งงาน  นายโซ
มาซนัดาราม พีอาร ์กรรมการผูจ้ดัการกิจการอินเดียของสภาทองคาํโลกกล่าวว่า "เป็นการยากที(จะกล่าวว่า สิ(งต่างๆจะเป็นไปอย่างไรในปีนี� เนื(องจากมี
ปัจจยัมากมายที(จะมีผลตอ่การฟื�นตวั ซึ(งไดแ้ก่ แนวโนม้ของโรคระบาด, ภาวะตดิขดัจากการล็อกดาวนใ์นทอ้งถิ(น และแนวโนม้ราคา" 

 
 

ที.มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัAงก่อน 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที(อยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB  78** 72 

วนัองัคารที( 18 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.33M 1.26M 

 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 ้

 
 

 

 

 


