
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,975 1,949 1,928 

2,015 2,037 2,049 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  18.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยระหว่างวนัราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าแตะระดับตํ�าสุดในรอบ 27 เดือนของดัชนีดอลลาร์  ทั �งนี �  ดัชนี
ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากภาวะชะงักงันของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ของสหรัฐ  รวมไปถึงความวิตกเกี�ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน  ล่าสุด
ประธานาธิบดีทรัมป์  ออกมาระบอีุกครั �งว่า เขาได้เลื�อนการเจรจาการค้ากบัจีน และเสริมว่า เขาไมต้่องการเจรจากบัจีนในขณะนี �  สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะกลางของ
ดอลลาร์  นอกจากนี �  นกัลงทนุยงัระมดัระวงัในการถือครองดอลลาร์ก่อนที�ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเปิดเผยรายงานการประชมุ (FOMC Meeting Minutes) ประจําวนัที� 28-29 ก.ค.ในเวลาตี 1 
ของคืนวนันี �  ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอาจมีสญัญาณบง่ชี �ว่าเฟดเตรียมจะใช้ "อตัราเงินเฟ้อเฉลี�ย" ซึ�งจะยอมปล่อยให้เงินเฟ้อสงูกว่าเป้าหมายปกติที� 2% ช่วงระยะเวลาหนึ�ง  อีกหนึ�งปัจจัยที�
หนนุทอง คือ  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีที�ร่วงลง 2 bps แตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 0.659% ในระหว่างวัน  ส่งผลให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดับสูงสุดบริเวณ 2,015  
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะเกิดแรงขายจนทําให้ราคาทองคําลดช่วงบวกลงเนื�องจากดชันีดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ฟื�นตวัขึ �นจากระดบัตํ�าสดุ  ขณะที�ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดทํานิวไฮกระตุ้
นแรงขายทํากําไรในตลาดทองคําเพิ�ม แต่กระนั �นแรงซื �อยงัแกร่ง  หนนุทองฟื�นปิดตลาดเหนือ 2,000 ดอลลาร์ได้ในที�สดุ  ด้านกองทุน SPDR ถือทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ติดตามการ
เปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes เพื�อหาสญัญาณบง่ชี �การดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2015.65 1975.38 1984.28 2003.50 18.74 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1983.32 27.30 45.02 

MA 50 Days 1855.87 21.41 43.05 

MA 200 Days 1664.00 17.83 46.42 

RSI 9 Days 59.32 61.76 58.29 

RSI 14 Days 61.09 63.48 59.02 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.38 0.00 

ishare 17,933.27 +81.09 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8981 0.6141 0.9575 

10 วนั 0.8548 0.0703 0.3336 

20 วนั 0.7884 0.2593 0.6923 

50 วนั 0.9700 0.7848 0.9516 

100 วนั 0.9636 0.6348 0.8977 

200 วนั 0.6735 -0.4338 0.6468 

 

 

19 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                เน้นการเก็งกําไรในกรอบ หากราคาทองคํา

ยังคงพยายามยืนเหนือโซนแนวรับบริเวณ 1,980-1,975 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ราคายังคงมีโอกาสทดสอบ

แนวต้านบริเวณ 2,015-2,037 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาทองมีแรงซื �อดนัขึ �นแรง แตก็่มีแรงขายกดดนัให้ราคาทิ �งตวัลงเช่นกัน ทั �งนี � ราคาพยายามทรง
ตวัในระดบัสูง เบื �องต้นหากราคายืนเหนือโซน 1,980-1,975 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เห็น
การดีดตวัขึ �นเพื�อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,015-2,037 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่
สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื�อสร้างฐานราคาอีกครั �ง 



 

 

• (+) "ทรัมป์"เผยเขาเลื6อนการเจรจาการค้ากับจนี, ไม่ต้องการเจรจากับจนีในขณะนี 9  เมื�อวานนี �ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบวุ่า 

เขาได้เลื�อนการเจรจาการค้ากบัจีน และเสริมว่า เขาไม่ต้องการเจรจากบัจีนในขณะนี �   เมื�อได้รับคําถามในเมืองยมูา รัฐอาริโซนาว่า เขาจะถอนตวั

จากข้อตกลงการค้ากบัจีนหรือไม่ ปธน.ทรัมป์ระบวุ่า เขาจะพิจารณาอีกครั �ง ผู้แทนจากสหรัฐและจีนมีกําหนดหารือเรื�องการปฏิบติัตามข้อตกลง

การค้าระยะที� 1 ในวนัเสาร์ที�ผ่านมา แต่การเจรจาดงักล่าวถกูยกเลิก  

• (+) ดอลล์อ่อนเทยีบสกุลเงินหลัก นักลงทุนจับตารายงานประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�

ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (18 ส.ค.) ขณะที�นักลงทุนจับตารายงานการประชุมเดือนก.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื�อหา

สญัญาณบง่ชี �ทิศทางอตัราดอกเบี �ย นอกจากนี � นกัลงทนุยงัรอดขู้อมลูเศรษฐกิจที�สําคญัของสหรัฐในสปัดาห์นี � ซึ�งรวมถึง จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการ

ว่างงานรายสปัดาห์  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.63% แตะที� 

92.2782 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.39 เยน จากระดบั 106.03 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�

ระดบั 0.9028 ฟรังก์ จากระดบั 0.9063 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3158 ดอลลาร์แคนาดา จาก

ระดบั 1.3196 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที�ระดบั 1.1936 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1864 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็ง

ค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3240 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3101 ดอลลาร์  

• (-) สหรัฐสร้างบ้านพุ่ง 22.6% ในก.ค. ชี 9ตลาดบ้านเริ6มฟื9นตัวจากพษิโควิด  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวนันี �ว่า การเริ�มสร้างบ้าน เพิ�มขึ �น 

22.6% สู่ 1.496 ล้านหลงัในเดือนก.ค. โดยเพิ�มขึ �นจากระดับ 1.22 ล้านหลงัในเดือนมิ.ย. และเพิ�มขึ �นมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ที� 1.24 ล้านหลัง  

ส่วนการอนญุาตก่อสร้างบ้านในเดือนก.ค. เพิ�มขึ �น 18.8% แตะ 1.495 ล้านหลงั และเพิ�มขึ �น 9.4% จากเดือนก.ค. 2562 

• (-) "ทรัมป์"ชี 9 "Oracle"เป็นบริษัทที6ดี, สามารถเทคโอเวอร์"TikTok"ในสหรัฐ  เมื�อวานนี �ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบวุ่า บริษัท 

Oracle Corp เป็นบริษัทที�ดี และสามารถเทคโอเวอร์แอพพลิเคชั�นสื�อสงัคมออนไลน์ยอดนิยมของจีน "TikTok" ในสหรัฐ หลงัจากที�เขาออกคําสั�งให้

ขาย "TikTok"  ในเวลา 90 วนั  ความเห็นดงักล่าวมีขึ �นหลงัจากที�บริษัท Oracle Corp เข้าร่วมการเสนอซื �อกิจการของ "TikTok"  ในอเมริกาเหนือ, 

ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด์ เช่นเดียวกบันกัลงทนุรายอื�นๆ 

• (-) สหรัฐ-จนีจะอนุญาตให้สายการบินเพิ6มเที6ยวบินระหว่างประเทศเป็น 2 เท่า  เมื�อวานนี �กระทรวงคมนาคมสหรัฐระบวุ่า จีนและสหรัฐจะ

อนญุาตให้สายการบินต่างๆของแต่ละฝ่ายเพิ�มเที�ยวบินปัจจบุนัเป็น 2 เท่า เป็น 8 เที�ยวต่อสปัดาห์ระหว่างทั �ง 2 ประเทศ  กระทรวงคมนาคมสหรัฐ

ระบวุ่า ทางกระทรวงจะอนญุาตให้สายการบนิโดยสารของจีนที�ปัจจบุนับนิสู่สหรัฐ 4 เที�ยวเพิ�มเที�ยวบนิเป็น 2 เท่า เป็น 8 เที�ยวสําหรับการเดินทางไป

กลบัต่อสปัดาห์ ขณะที�จีนเห็นชอบที�จะอนญุาตให้สายการบินสหรัฐเพิ�มเที�ยวบินเป็น 2 เท่าสู่จีน  สายการบินสหรัฐสมคัรใจระงบัเที�ยวบินสู่จีนหลงั

การระบาดของโควิด-19 โดยเมื�อวนัที� 31 ม.ค.ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐสั�งห้ามบคุคลที�ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐเกือบทั �งหมดเดินทางเข้า

สหรัฐจากจีน 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดลบ 66.84 จุด แต่ S&P500,Nasdaq ทาํนิวไฮรับผลประกอบการ,หุ้นเทคโนฯพุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ปิดลบเมื�อคืนนี � (18 ส.ค.) 

เนื�องจากนกัลงทนุยงัคงกงัวลเกี�ยวกบัสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั �งความล่าช้าในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่

ของสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดทํานิวไฮ โดยได้ปัจจยับวกจากผลประกอบการที�แข็งแกร่งของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ 

และแรงซื �อที�ส่งเข้าหนนุหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื�อง  ดชันีดาวโจนส์ปิดที� 27,778.07 จดุ ลดลง 66.84 จดุ หรือ -0.24% ขณะที�ดชันี S&P500 

ปิดที� 3,389.78 จดุ เพิ�มขึ �น 7.79 จดุ หรือ +0.23% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,210.84 จดุ เพิ�มขึ �น 81.11 จดุ หรือ +0.73% 

 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั9งก่อน 

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.   0.5% 0.6% 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -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 �นําเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   1.0% 2.0% 

วนัศกุร์ที� 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, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 14 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


