
 

 

 

   

1,975  1,949  1,928 

 2,015  2,037  2,049 

สรุป   ราคาทองคาํชว่งเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,989 -  2,006 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทองคาํเผชิญแรงขายสลบัลงมาบา้ง หลงัวานนี*ขึ *นทดสอบ 2,015 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อยา่งไร
ก็ตาม เมื0อราคาออ่นตวัลงยงัเห็นแรงซื *อเขา้หนนุราคาทองคาํไว ้เนื0องจากดอลลารมี์ทิศทางออ่นค่าลง โดย Dollar Index รว่งลงตอ่เนื0องแตะ 92.16 จดุในวนันี * ซึ0งเป็น Low 
สดุในรอบกวา่ 2 ปี  ขณะที0 อตัราผลตอบแทนที0แทจ้รงิ (Real Yield) หรอื อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) อาย ุ
10 ปี ติดลบเพิ0มสู่ระดบั -1.01% สะทอ้นการคาดการณเ์งินเฟ้อในตลาด  จึงแนะนาํติดตามการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลังเพิ0มเติมของรฐับาลสหรฐั ว่า
ความพยายามในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหมจ่ะประสบความสาํเร็จหรือไม่  นอกจากนี* แนะนาํติดตามการเปิดเผยรายงานการประชมุ (FOMC Meeting 
Minutes) ของธนาคารกลางสหรฐั(FED) ในช่วงกลางดึกของคืนนี* เวลา 01.00 น. หากส่งสญัญาณพรอ้มใชน้โยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเพิ0มเติมหรอืเนน้ยํ*าถึงการใชท้กุ
เครื0องมือที0มีอยู่อยา่งเต็มที0 เพื0อสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรฐั อาจกดดนัใหด้อลลารร์ว่งลงตอ่และสง่ผลเชิงบวกต่อทองคาํได ้  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาทองมีแรง
ซื *อดนัขึ *นแรง แต่ก็มีแรงขายกดดนัใหร้าคาทิ *งตวัลงเช่นกนั ทั*งนี * ราคาพยายามทรงตวัในระดบัสงู เบื *องตน้หากราคายืนเหนือโซน 1,980-1,975 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้อาจทาํ
ใหเ้ห็นการดีดตวัขึ *นเพื0อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 2,015-2,037 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากยงัไม่สามารถขึ *นไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลง
เพื0อสรา้งฐานราคาอีกครั*ง  แนะนาํกลยทุธ ์พิจารณาบรเิวณ 1,980-1,975 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไมห่ลดุสามารถเขา้ซื *อเก็งกาํไรระยะสั*น เพื0อขายทาํกาํไรเมื0อราคาดีดตวั
หรอืบรเิวณแนวตา้น 2,015-2,037 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุแนวรบัแรกควรตดัขาดทนุบางสว่นเพื0อรอเขา้ซื *อใหมท่ี0แนวรบัถดัไปที0 1,949 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                   เน้น การ เก็งก ําไร ใน กร อ บ  ห ากร าคาท อ งคํา
ยั งค งพ ย าย าม ยืน เห นื อ โซ น แ น ว ร ับ บ ร ิ เ ว ณ  1,980-1,975 
ดอลลาร ต์่อออนซ ์ได้ ท ําให ้ราคายังคงมีโอกาสทดสอบแ น ว
ต้านบร ิเวณ 2,015-2,037 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

19 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

19/08/2563  11.20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 2,001.70 1,993.34 -8.36  -0.42% 

Spot Silver ($) 27.66 27.67 0.01  0.02% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.17 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,500 29,400 -100  -0.34% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.46 45.16 -0.30  -0.66% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.52 42.68 0.16  0.38% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1929 1.1932 0.0004  0.03% 

ที2มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารถ์ูกกดดันขณะยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  ในวนันี*ดอลลารเ์ผชิญความยากลาํบากในการฟื*นตวัจากการรว่งลงอย่างหนกัเมื0อ
คืนนี* โดยดอลลารร์ว่งลงสู่ระดบัต ํ0าสดุรอบ 27 เดือนในครั*งก่อน ขณะที0ความไม่แน่นอนเกี0ยวกบัการฟื*นตวัของเศรษฐกิจและแผนกระตุน้การคลงัสหรฐั
ถ่วงดอลลาร ์ดอลลารร์่วงสู่ระดบัต ํ0าสุดในรอบกว่า 2 ปี เมื0อเทียบกบัสกุลเงินหลักส่วนใหญ่เมื0อคืนนี* ขณะที0ผลกระทบต่อเนื0องของแผนกระตุน้ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ทาํใหด้อลลารอ์่อนคา่ในวงกวา้งเป็นวนัที0 5 ตดิตอ่กนั และหนนุดชันีหุน้สหรฐัสู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ ์ล่าสดุดอลลาร์
อยู่ที0 92.179 เมื0อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงินต่างๆ ยูโรอยู่ที0 1.1949 ดอลลาร ์หลงัจากที0แข็งแกร่งขึ *นสู่ระดบัสูงสุดนบัตั*งแต่เดือนพ.ค.2018 ในครั*งก่อน 
ปอนดอ์ยู่เหนือระดบัสูงสุดรอบ 8 เดือนของเมื0อวานนี* ที0 1.3241 ดอลลาร ์และล่าสุดอยู่ที0 1.3255 ดอลลาร ์"มีแรงผลกัดนัแข็งแกรง่สาํหรบันกัลงทนุที0
ตอ้งการขายดอลลาร"์ โดยนกัวเิคราะหบ์่งชี *ว่า ดอลลารป์รบัลงตั*งแตเ่ดือนที0ผ่านมา  แมว้า่ดอลลารม์กัจะทาํหนา้ที0เป็นสินทรพัยป์ลอดภยัในช่วงวกิฤต ิ
แต่ดอลลารร์่วงลงนับตั*งแต่ที0เฟดเขา้แทรกแซงในตลาดการเงินเพื0อรกัษาสภาพคล่อง ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19  แผนต่างๆของเฟดไดด้นั
สินทรพัยเ์สี0ยงขึ *นสู่ระดบัสูงสุดตลอดกาลและลดอุปสงคส์าํหรบัสินทรพัยป์ลอดภยั แมแ้ต่ในขณะที0ขอ้มลูเศรษฐกิจแสดงภาพการฟื*นตวัที0ซบเซาของ
สหรฐั 

 (+) จีนจวกกฎเกณฑข์องสหรัฐต่อ"Huawei"ไม่ต่างจากการข่มเหง จีนประณามการดาํเนินการครั*งล่าสุดของสหรฐัในการควบคุมการเขา้ถึงชิพ
เชิงพาณิชยข์องบรษัิท Huawei Technologies Co ซึ0งเป็นการตอบโตค้รั*งล่าสดุ ทา่มกลางความสมัพนัธที์0ทวีความตงึเครียดระหวา่งทั*ง 2 ประเทศ การ
เปลี0ยนแปลงดงักล่าวที0ประกาศโดยกระทรวงพาณิชยส์หรฐัเมื0อวานนี*เพิ0มเติมต่อมาตรการจาํกัดที0ประกาศในเดือนพ.ค. โดยเพิ0มบริษัทในเครือของ 
Huawei จาํนวน 38 แหง่ใน 21 ประเทศในบญัชีดาํทางเศรษฐกิจ ขณะที0สหรฐัพยายามจาํกดัการใชเ้ทคโนโลยี 5G ของบริษัทแหง่นี*  นายจา้ว หลี0เจี *ยน 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุวา่ รฐับาลของประธานาธิบดีสี จิ *นผิงของจีนคดัคา้น "การสรา้งความเสื0อมเสีย' แก่บรษัิทจีน เช่น Huawei และ
ระบุว่า สหรฐั "ใชอ้าํนาจรฐัเพื0อดาํเนินการในนามของความมั0นคงแห่งชาติ" เขาระบุว่า สหรฐัเป็น "อาณาจกัรแห่งการลว้งขอ้มูล" และกล่าวว่า การ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัผลยอ้นกลบั 

 (-) บราซ ิลไฟเข ียวทดลองวัคซ ีนโควิด-19 ของ"Johnson & Johnson"กับมนุษย ์เมื0อวานนี*บราซิลอนมุตัิการทดลองวคัซีนโควิด-19 ที0พฒันาโดย
บริษัท Johnson & Johnson กับมนุษย์ ซึ0งเป็นวคัซีนชนิดที0 4 ที0ทดลองในประเทศบราซิล ซึ0งเป็นพื*นที0สาํคัญในการแข่งขันเร่งพัฒนาวคัซีนทั0วโลก 
Anvisa ซึ0งเป็นสาํนกังานกาํกบัดแูลดา้นสขุภาพระบวุ่า ไดอ้นญุาตการศกึษาดงักล่าว ซึ0งจะมีอาสาสมคัร 6,000 คนในบราซิลรบัการทดลองวคัซีนของ
บริษัท Janssen ซึ0งเป็นบริษัทเภสัชกรรมในเครือ Johnson & Johnson ในขณะที0บราซิลเป็นประเทศที0มีการระบาดมากที0สุดในโลกรองจากสหรฐั 
บราซลิกลายเป็นศนูยก์ลางการทดลองทางการแพทยค์รั*งใหญ่ของวคัซีนดงักล่าว 

 (+/-) พรรคเดโมแคตประกาศชื2อ  "ไบเดน" ลงช ิงเก้าอ ีRปธน.สหรัฐอย่างเป็นทางการ พรรคเดโมแครตประกาศเสนอชื0อนายโจ ไบเดน เขา้ชิง
ตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตซึ0งจัดขึ *นทางออนไลน ์พรรคเดโมแครตไดจ้ดัการประชุมออนไลน์
เป็นเวลา 4 วนั โดยเริ0มตั*งแต่เมื0อวนัจนัทรที์0ผ่ามา เพื0อเสนอชื0อนายโจ ไบเดน ลงเลือกตั*งชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัในนามของพรรค เพื0อแข่งขนั
กบัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของพรรครีพับลิกัน ไฮไลทห์ลกัของการประชุมพรรคเดโมแครตอยู่ที0การกล่าวสุนทรพจนข์องนายไบเดนเพื0อตอบรบั
การเสนอชื0อ ซึ0งจะมีขึ *นในคืนวนัพฤหสับดีนี*จากรฐัเดลาแวรบ์า้นเกิดของเขา โดยคาดว่านายไบเดนจะเนน้ยํ*าความสาํคญัของการเป็นผูน้าํและความ
สามคัคีเพื0อดงึประเทศใหพ้น้จากวิกฤตดา้นสุขภาพและเศรษฐกิจ ทางดา้นนางมิเชล โอบามา อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรฐั เรียกรอ้งใหช้าว
อเมริกนัเลือกนายโจ ไบเดน ในการเลือกตั*งประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย.นี* เพื0อยุติความวุ่นวายที0เกิดขึ *นตลอดระยะเวลา 4 ปีที0นายโดนลัด ์ทรมัป์ 
ดาํรงตาํแหน่งผูน้าํสหรฐั 

 (+/-) ตลาดหุ้นฮ่องกงยกเลิกซ ืRอขายช่วงเช้านีR หลังพายุ "ฮ ีโกส" ถล่มเกาะฮ่องกง ตลาดหุน้ฮ่องกงประกาศยกเลิกการซื *อขายในช่วงเชา้วนันี* 
หลงัจากพายุ "ฮีโกส" (Higos) พัดถล่มเกาะฮ่องกง จนส่งผลกระทบต่อย่านธุรกิจและทาํใหก้ารขนส่งสาธารณะตอ้งหยุดชะงกั โดยพายุฮีโกสถือเป็น
พายุไตฝุ้่ นรุนแรงที0สุดที0พดัถล่มฮ่องกงในปีนี* แถลงการณข์องบรษัิท Hong Kong Exchanges & Clearing ซึ0งเป็นผูบ้รหิารตลาดหุน้ฮ่องกงระบุวา่ การ
ซื *อขายในช่วงเชา้นี*ของตลาดหุน้ฮ่องกงไดถ้กูยกเลิก นอกจากนี* ยงัไดย้กเลิกการซื *อขายในตลาด Hong Kong-China Stock Connect ส่วนการซื *อขาย
ในตลาดตราสารอนพุนัธไ์ดถ้กูเลื0อนเวลาออกไป 

  ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัRงก่อน 

วนัจนัทรที์0 17 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)  3.7** 17.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที0อยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB  78** 72 

วนัองัคารที0 18 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.  1.50M** 1.24M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ0มสรา้งบา้นเดือนก.ค.  1.50M** 1.19M 

วนัพธุที0 19 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนก.ค.  0.6% 0.6% 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์  -2.9M -4.5M 

วนัพฤหสับดีที0 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% 

วนัศกุรที์0 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, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 
*ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที0 07 สิงหาคม 2563 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


