
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,966 1,949 1,928 

2,000 2,015 2,037 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น 39.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากปัจจยัต่างๆ  อาทิ  (1.) การเปิดเผยดชันี Empire State Manufacturing Index ของสหรัฐทีBปรับตวัลดลงสู่
ระดบั 3.7 ในเดือนส.ค.จากระดับ 17.2 ในเดือนก.ค.และตํBากว่าทีBนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ทีB 15  สะท้อนการชะลอตัวของภาคการผลิต (2.) การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  หลังการ
เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจทีBน่าผิดหวงั  ขณะทีBนกัลงทนุรอความชดัเจนของทิศทางอตัราดอกเบี �ยในอนาคตจากรายงานการประชมุเดือนก.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ประจําวนัทีB 28-29 ก.ค.
ซึBงมีกําหนดจะเปิดเผยออกมาในคืนวนัพธุนี �  (3.) การร่วงลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ทั �งนี �  บอนด์ยีลด์สหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลง 2.6 basis points สู่ระดับ 0.6833% หลังจาก
แตะระดบัสงูสดุทีB 0.7270% ในวนัทีB 13 ส.ค. ซึBงเมืBออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวั “ลดลง” จึงทําให้ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการถือครองทองคํา “ลดลง” ตาม  จนเป็นปัจจัย
สําคญัทีBหนนุราคาทองคํา  (4.) กองทนุ SPDR ถือครองทองเพิBม +4.09 ตนั สู่ระดบั 1,252.38 ตนั สะท้อนว่านกัลงทนุยงัไมล่ะทิ �งทองคํา  และ (5.) ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐยงัเต็มไป
ด้วยความไมแ่น่นอน  ล่าสดุคณะบริหารของประธานาธิบดี ทรัมป์ประกาศมาตรการคุมเข้มต่อ Huawei Technologies Co โดยตั �งเป้าสกัดกั �นการเข้าถึงชิพเชิงพาณิชย์ของ Huawei จึงเป็นอีก
ปัจจยัทีBกระตุ้นแรงซื �อ Buy the dip ในราคาทองคํา  ปัจจยัทีBกล่าวมาหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นกว่า 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัตํBาสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,928.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์สู่
ระดบั 1,990.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้าง และข้อมลูการเริBมสร้างบ้าน 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1990.69 1928.92 1949.37 1984.76 39.92 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1986.29 27.23 44.93 

MA 50 Days 1850.37 21.21 42.96 

MA 200 Days 1661.27 17.77 46.50 

RSI 9 Days 59.09 61.97 60.86 

RSI 14 Days 60.98 63.63 60.32 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.38 +4.09 

ishare 17,852.18 -2.89 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9303 0.0517 0.9655 

10 วนั 0.7514 -0.0188 0.2517 

20 วนั 0.8243 0.2007 0.7698 

50 วนั 0.9683 0.7781 0.9456 

100 วนั 0.9610 0.6381 0.8873 

200 วนั 0.6605 -0.4454 0.6341 

 

 

18 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                 

หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,966-1,949 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ให้เสี& ยงเปิดสถานะซื *อ โดยตัด

ขาดทุนหากหลุดโซน 1,949 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านทีB 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ยงัไม่สามารถผ่านได้ อาจมี
แรงขายทํากําไรระยะสั �นออกมาเนืBองจากวันก่อนหน้าราคาปรับตัวเพิBมขึ �นมาค่อนข้างมาก 
อย่างไรก็ตาม หากราคาอ่อนลงไม่หลุดโซนแนวรับระยะสั �นอยู่ทีB 1,966-1,949 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ราคามีแนวโน้มจะกลบัตวัขึ �นไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง  



 

 

• (+) สหรัฐคุมเข้มมาตรการจาํกัดหวังสกัด"Huawei"เข้าถงึเทคโนโลยี, ชิพ  เมืBอวานนี �คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐประกาศ

ว่า จะคมุเข้มมาตรการจํากดัต่อ Huawei Technologies Co โดยตั �งเป้าสกดักั �นการเข้าถึงชิพเชิงพาณิชย์ของ Huawei  การดําเนินของกระทรวงพาณิชย์

สหรัฐขยายการจํากดัทีBประกาศในเดือนพ.ค.ซึBงมุ่งหวงัป้องกนั Huawei จากการได้รับเซมิคอนดกัเตอร์โดยปราศจากใบอนญุาตพิเศษ ซึBงรวมถึงชิพทีBผลิต

โดยบริษัทตา่งๆชาตทีิBพฒันาหรือผลิตด้วยซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีของสหรัฐ  คณะบริหารสหรัฐยงัเพิBมรายชืBอบริษัทในเครือของ Huawei จํานวน 38 แห่ง

ใน 21 ประเทศในบญัชีดําทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ ทําให้รวมทั �งหมดเป็น 152 แห่งนบัตั �งแต่ Huawei ถูกขึ �นบญัชีดําเป็นแห่งแรกในเดือนพ.ค.ปี 

2019 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.ผันผวน  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมืBอเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายทีBตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมืBอคืนนี � (17 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจทีBผันผวน ขณะทีBนักลงทุนจบัตารายงานการประชุมเดือนก.ค.ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพืBอหาสญัญาณบ่งชี �ทิศทางอตัราดอกเบี �ยในอนาคต  ดชันีดอลลาร์ ซึBงเป็นดชันีวดัความเคลืBอนไหวของดอลลาร์เมืBอเทียบกบั

สกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.25% แตะทีB 92.8591 เมืBอคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมืBอเทียบกบัเงินเยนทีBระดบั 106.03 เยน จากระดบั 

106.55 เยน และอ่อนค่าเมืBอเทียบกับฟรังก์สวิส ทีBระดบั 0.9063 ฟรังก์ จากระดบั 0.9093 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมืBอเทียบกับ

ดอลลาร์แคนาดา ทีBระดับ 1.3196 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3256 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมืBอเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทีBระดับ 1.1864 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.1837 ดอลลาร์ ขณะทีBเงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะทีBระดบั 1.3101 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3090 ดอลลาร์  

• (+) จีนร้องแคนาดาปล่อยตัว CFO "หัวเว่ย" ทันที ชี *เป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองจีน  โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน ประกาศในวนันี �ว่า 

ทางการจีนต้องการให้แคนาดาปล่อยตวันางเมิBง หวา่นโจว ประธานเจ้าหน้าทีBบริหารด้านการเงิน (CFO) ของบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยีB โดยทนัที และรับรอง

ว่าเธอจะเดินทางกลบัประเทศจีนอย่างปลอดภัย  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ถ้อยแถลงดงักล่าวมีขึ �นในขณะทีBศาลสูงสุดของรัฐบริติชโคลมัเบีย เตรียม

พิจารณาคดีของนางเมิBง หวา่นโจว ในวนันี �ตามเวลาแคนาดา เพืBอหารือเกีBยวกบัหลกัฐานและข้อมลูต่างๆ  โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน เปิดเผยว่า 

การไม่ยอมปล่อยตวันางเมิBง หว่านโจว เป็นการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองจีน โดยเป็นประเด็นร้ายแรงทางการเมือง  นอกจากนี � เขายัง

วจิารณ์ด้วยวา่ การคมุตวันางเมิBง หวา่นโจว เป็นเพราะสหรัฐต้องการกดขีBหวัเว่ยและบริษัทไฮเทครายอืBนๆ ของจีน โดยมีแคนาดาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ซึBงทัBว

โลกตา่งเหน็ด้วยวา่เป็นสิBงทีBไม่ถกูต้อง 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 86.11 จุด จากแรงขายหุ้นแบงก์,อุตสาหกรรม  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมืBอคืนนี � (17 ส.ค.) โดยได้รับแรงกดดนั

จากคําสัBงขายหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก เนืBองจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงซื �อ

อย่างต่อเนืBอง ขณะทีBนกัลงทนุจบัตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสปัดาห์นี � รวมทั �งรายงานการประชุมเดือนก.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพืBอหา

สญัญาณบง่ชี �ทศิทางอตัราดอกเบี �ยในอนาคต  ดชันีเฉลีBยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดทีB 27,844.91 จุด ลดลง 86.11 จุด หรือ -0.31% ขณะทีBดชันี S&P500 

ปิดทีB 3,381.99 จดุ เพิBมขึ �น 9.14 จดุ หรือ +0.27% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดทีB 11,129.73 จดุ เพิBมขึ �น 110.43 จดุ หรือ +1.00% 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื&อมั&นผู้สร้างบ้านพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า ดชันี

ความเชืBอมัBนผู้สร้างบ้านพุ่งขึ �น 6 จดุ สู่ระดบั 78 ในเดือนส.ค. โดยเป็นระดบัสงูสดุเทา่ทีBเคยจดัทําข้อมลูดงักล่าว 

• (-) "ทรัมป์"สัญญาลดภาษีให้บริษัทที&ย้ายฐานการผลิตกลับจากจีน  เมืBอวานนี �ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐประกาศสร้างงาน 10 ล้าน

ตําแหน่งในเวลา 10 เดือนส่วนหนึBงด้วยการลดหย่อนภาษีแก่บริษัทสหรัฐทีBย้ายโรงงานผลิตกลบัสู่สหรัฐจากจีน  ปธน.ทรัมป์ ซึBงพยายามหาเสียงสนบัสนนุ

ก่อนการเลือกตั �งวนัทีB 3 พ.ย. กล่าวตอ่ผู้สนบัสนนุระหวา่งเยือนเมืองแมนเคโต รัฐมินนิโซตาว่า คณะบริหารของเขาจะยกเลิกสญัญาของรัฐบาลกลางจาก

บริษัททีBจดัจ้างบคุคลภายนอกในจีน    

 

 

 

                         ทีBมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทร์ทีB 17 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)  3.7** 17.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดทีBอยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB  78** 72 

วนัองัคารทีB 18 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.33M 1.24M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริBมสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.23M 1.19M 

วนัพธุทีB 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 

วนัพฤหสับดีทีB 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% 

วนัศกุร์ทีB 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, ** เป็นตวัเลขจริงทีBมีการประกาศออกมา 

*ทีBมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัทีB 14 สิงหาคม 2020 ซึBงอาจมีการเปลีBยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


