
  

                   ราคาทองคําดีดตัวกลับขึ �นมาบ้าง หลังจากมีแรงทํา
กําไรสลับออกมา  ทั �งนี � หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับแรก 1,975 
ดอลลาร์ต่อออนซ์(ระดับตํ*าสุดวานนี �)ได้  ประเมินว่า ราคาจะพยายาม
ทดสอบแนวต้าน  2,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนได้ราคา
อาจปรับตัวขึ �นต่อทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 2,037 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

19 สงิหาคม 2563 

สรุป นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวในรายการ "Squawk on the Street" ว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายชคั ชู
เมอร์ แกนนําพรรคเดโมแครตในวฒุิสภา ไม่เต็มใจที;จะหารือเพื;อบรรลุข้อตกลงร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19 ทั Cงนี C นางแนนซี เพโลซี ต้องการให้
สนบัสนุนเงินทนุสําหรับการส่งบตัรเลือกตั Cงทางไปรษณีย์วงเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์ เพราะเธอกงัวลว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์มีแผนที;จะขดัขวางการ
ขนส่งบตัรเลือกตั Cงทางไปรษณีย์ให้เกิดความล่าช้าก่อนวนัเลือกตั Cงในเดือน พ.ย. เบื Cองต้นแนะนําติดตามประเด็นการผ่านร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจจากโค
วิด-19 โดยพรรคเดโมแครต มีการจดัการประชุมใหญ่ของพรรคทางออนไลน์ตั Cงแต่วนัที; 17-20 ส.ค. ซึ;งอาจส่งผลต่อการเคลื;อนไหวของราคาทองคําได้เช่นกัน 
โดยนกัลงทนุสามารถซื Cอเก็งกําไรบริเวณแนวรับที; 1,975 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดอาจชะลอไปที;แนวรับถดัไปบริเวณ 1,949 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหาก
การอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับดงักล่าวยงัคงทําให้มมุมองระยะสั Cนเป็นบวก  และราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ Cนทดสอบแนวต้าน  2,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีก
ครั Cง และหากผ่านไปได้อาจชะลอไปขายแนวต้านถดัไป 2,037 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที* 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/08/2563 16:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 2,001.70 1,993.50 -8.20  -0.41% 

Spot Silver ($) 27.66 27.54 -0.12  -0.44% 

เงนิบาท (฿/$) 31.16 31.21 0.05  0.14% 

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

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.46 45.13 -0.33  -0.73% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.52 42.67 0.15  0.35% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1929 1.1939 0.0011  0.09% 

ที*มา : Bisnews 

ที*มา : Bisnews 
 

 1,975  1,949  1,928 

  2,015  2,037  2,049 

 

  



 

 

• (+) "ทรัมป์"ยอมรับเป็นฝ่ายยกเลิกเจรจาจีนสุดสัปดาห์ที*ผ่านมา เหตุไม่พอใจประเด็นโควิด-19  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ยอมรับว่า 

ตนเป็นฝ่ายยกเลิกการเจรจาการค้ากับจีนเมื;อสุดสัปดาห์ที;ผ่านมา โดยเขากล่าวว่า "ผมไม่อยากคยุกับจีนตอนนี C" ซึ;งคาดกันว่าเป็นเพราะปธน.ทรัมป์ ไม่

พอใจจีนในประเด็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "สิ;งที;จีนทํากบัโลกนี Cเป็นเรื;องคิดไม่ถึงเลย"  การเจรจาการค้าดงักล่าวไม่ได้อยู่ใน

กําหนดการของทั Cงสองฝั;ง โดยมีเพียงรายงานข่าวว่า สหรัฐและจีนได้ตกลงเจรจาผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที;กําหนดไว้ในเสาร์ที;ผ่านมา (15 ส.ค.) เพื;อ

ทบทวนข้อตกลงการค้าเฟสแรก  ทั Cงนี C การเจรจาเพื;อทบทวนความคืบหน้าของข้อตกลงการค้าเฟสแรก คาดว่าจะมีนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้า

สหรัฐ, นายสตีเวน มนชิูน รมว.คลงัสหรัฐ และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน เป็นผู้ เข้าร่วม 

• (+) ไต้หวันแฉจีนพยายามแฮ็กข้อมูลหน่วยงาน-เจ้าหน้าที*รัฐ หวังขโมยข้อมูลสําคัญ  รองผู้ อํานวยการสํานักงานสอบสวนความมั;นคงทางไซเบอร์

ของไต้หวนัเปิดเผยวา่ รัฐบาลจีนเป็นผู้อยู่เบื Cองหลงัการพยายามขโมยข้อมลูสําคญัของไต้หวนั โดยจีนมีความเชื;อมโยงกบักลุ่มแฮ็กเกอร์ที;เคยพยายามโจมตี

หน่วยงานไต้หวนัอย่างน้อย 10 แหง่ ตลอดจนอีเมลของเจ้าหน้าที;ไต้หวนัอีกราว 6,000 ฉบบั  รองผู้ อํานวยการฯ เปิดเผยว่า กลุ่มแฮ็กเกอร์ที;มีความเชื;อมโยง

กบัรัฐบาลจีนได้พยายามแทรกแซงหน่วยงานของไต้หวนัและบริษัทที;ให้บริการข้อมลูแก่หน่วยงานเหล่านี Cมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื;อขโมย

เอกสารและข้อมลูสําคญัของไต้หวนั  แถลงการณ์ระบวุา่ ข้อมลูบางส่วนอาจรั;วไหลออกไปแล้ว และไต้หวนัเองก็ไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่ามีข้อมลูอะไรถูก

ขโมยไปบ้าง 

• (+) สหรัฐเผยยังไม่มีกําหนดการเจรจาสหรัฐ-จีนรอบใหม่  นายมาร์ค มีโดวส์ หวัหน้าคณะทํางานทําเนียบขาวกล่าวหลงัจากที;ประธานาธิบดีโดนลัด์ 

ทรัมป์ของสหรัฐเดนิทางเยือนรัฐอาริโซนาและไอโอวาเมื;อวนัจนัทร์ว่า  ไม่มีกําหนดการเจรจาระดบัสูงรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน  ก่อนหน้านี Cปธน.ทรัมป์

กล่าววา่ เขาเลื;อนการทบทวนในวนัที; 15 ส.ค.สําหรับข้อตกลงการค้าระยะที; 1 ที;ลงนามกบัจีนเมื;อเดือนม.ค. เมื;อพิจารณาถึงความไม่พอใจของเขาเรื;องการ

รับมือของจีนตอ่การระบาดของโควดิ-19  นายมีโดว์ระบวุา่ ยงัไม่มีการกําหนดการเจรจาดงักล่าว แตน่ายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐยงัคงติดต่อ

กบัเจ้าหน้าที;ในจีนเป็นประจําเกี;ยวกบัพนัธสญัญาภายใต้ข้อตกลงการค้า 

• (+) รมว.ต่างประเทศสหรัฐอาจเดินทางไป UN พรุ่งนี �ผลักดันควํ*าบาตรอิหร่านต่อ  นกัการทตูและเจ้าหน้าที;องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุ

ว่า นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอาจจะเดินทางไปยงันิวยอร์กในวนัพรุ่งนี Cตามเวลาท้องถิ;น เพื;อผลกัดนัการต่ออายกุารควํ;าบาตรของ 

UN ต่ออิหร่าน และเพื;อประชมุกบันายแอนโตนิโอ กแูตร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  เพื;อผลกัดนัการต่ออายกุารควํ;าบาตร สหรัฐจะยื;นคํา

ร้องต่อคณะมนตรีความมั;นคงแห่งสหประชาชาติซึ;งมีสมาชิก 15 ประเทศ โดยจะระบวุ่า อิหร่านไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงนิวเคลียร์ แม้ว่าสหรัฐถอนตวั

จากข้อตกลงในปี 2018  นกัการทตูระบวุ่า นายปอมเปโอมีแนวโน้มจะประชมุกบันายไดแอน ไทรอนัส์ยาห์ ดจานี เอกอคัรราชทตูอินโดนีเซียประจํา 

UN ซึ;งเป็นประธานคณะมนตรีความมั;นคงแห่งสหประชาชาติประจําเดือนส.ค. เพื;อยื;นคําร้อง เจ้าหน้าที; UN ระบวุ่า นายปอมเปโอมีกําหนดประชมุกบั

นายกแูตร์เรสเช่นกนั 

• (-) ดอลลาร์ปรับขึ �นเล็กน้อยขณะยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  ดอลลาร์ปรับขึ Cนเล็กน้อยขณะยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  ในวนันี C

ดอลลาร์ปรับขึ Cนเล็กน้อย หลงัจากที;ร่วงลงสู่ระดบัตํ;าสุดรอบ 27 เดือนในครั Cงก่อน แต่ความไม่แน่นอนเกี;ยวกบัการฟืCนตวัของเศรษฐกิจและแผนกระตุ้นการ

คลงัสหรัฐยงัคงถ่วงตลาดอย่างต่อเนื;อง  ดอลลาร์แตะระดบัตํ;าสุดครั Cงใหม่ เมื;อเทียบกบัสกุลเงินหลกัส่วนใหญ่เมื;อคืนนี C ขณะที;ผลกระทบต่อเนื;องของแผน

กระตุ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าในวงกว้างและหนนุดชันีหุ้นสหรัฐสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์   ดอลลาร์ปรับขึ Cน 0.15% ใน

การซื Cอขายที;ตลาดเอเชีย มาที; 92.340 เมื;อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงินต่างๆ"มีแรงผลกัดนัแข็งแกร่งสําหรับนกัลงทนุที;ต้องการขายดอลลาร์" โดยนกัวิเคราะห์

บ่งชี Cว่า ดอลลาร์ปรับลงตั Cงแต่เดือนที;ผ่านมา  ยูโรอยู่ที; 1.19305 ดอลลาร์ หลังจากที;แข็งแกร่งขึ Cนสู่ระดบัสูงสุดนับตั Cงแต่เดือนพ.ค.2018 ในครั Cงก่อน  

นกัวเิคราะห์กล่าววา่ "แรงขายดอลลาร์เป็นแนวโน้มสําหรับขณะนี C ดงันั Cน ผมคดิวา่มีโอกาสมากพอที;ยโูรจะปรับตวัเร็วขึ Cน" 

ที*มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที;อยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB   78** 72 

วนัองัคารที; 18 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.50M** 1.24M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ;มสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.50M** 1.19M 

วนัพธุที; 19 ส.ค. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.   1.0%** 0.6% 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ Cามนัรายสปัดาห์   - -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 Cนําเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   1.0% 2.0% 

วนัศกุร์ที; 21 ส.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Cองต้นเดือนส.ค.   52.2 51.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการบริการเบื Cองต้นเดือนส.ค.   55.3 55.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Cองต้นเดือนส.ค.   52.7 51.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการบริการเบื Cองต้นเดือนส.ค.   54.6 54.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Cองต้นเดือนส.ค.   54.0 53.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการบริการเบื Cองต้นเดือนส.ค.   57.0 56.5 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Cองต้นเดือนส.ค.   51.6 50.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Cอ (PMI) ภาคการบริการเบื Cองต้นเดือนส.ค.   50.7 50.0 

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

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

 *ที;มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที; 14 สิงหาคม ซึ;งอาจมีการเปลี;ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


