
 

 

 

   

1,924  1,906  1,885 

 1,960  1,981  2,006 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเช้าฟื�นตัวขึ �น จากระดับตํ�าสุดวานนี �ที�ทาํไวบ้ริเวณ 1,924.68 ดอลลารต่์อออนซ ์ขึ �นมาทดสอบระดับสูงสุดในระหว่างการซื �อขายช่วงเช้าวันนี �ที�บริเวณ 
1,955.32  ดอลลารต่์อออนซ ์อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํเผชิญความผนัผวนอย่างหนกั จึงแนะนาํระวงัแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา หากยงัไม่ีมีปัจจัยบวกใหม่เขา้มาหนนุ หลงัจาก
วานนี �ราคาทองคาํทิ �งตัวลงแรง ถกูกดดันจากดอลลารแ์ข็งค่าขึ �น รบัข่าวรายงานการประชุมเฟดไปแลว้ แมร้ายงานบ่งชี �ว่าเฟดมองว่าเศรษฐกิจสหรฐัเผชิญความเสี�ยงจากการ
ระบาดของไวรสัโควิด-19รอบ2 แต่รายงานการประชุมเฟดแทบไม่แสดงสิ�งบ่งชี �ในการใชน้โยบายการเงินเพิ�มเติม และยํ�าชัดว่าเฟดจะยงัไม่ใชม้าตรการควบคมุอตัราผลตอบแทน
(yield curve control)ในตอนนี �  จึงทาํใหด้อลลารฟื์�นตวัขึ �น และกระตุน้แรงขายในตลาดทองคาํ ขณะที�จุดสนใจในขณะนี � เปลี�ยนไปที�ประเด็นที�ว่า เฟดจะมีการเปิดเผยแนวโนม้
มากขึ �นหรอืไม่ในการประชุมสมัมนาทางไกลที�แจ็คสนั โฮลในวนัที� 27-28 ส.ค.หรอืในการประชมุเฟดเดือนหนา้ในวนัที� 15-16 ก.ย.  นอกจากนี � นกัลงทนุรอจบัตา การกลบัมาเจรจา
อีกครั�งระหว่างสหรฐั-จีน ซึ�งแหล่งข่าวระบวุ่าทั�งสองประเทศมีแนวโนม้จะหารือกนัผ่าน Video Conference ในอีกไม่กี�วนัขา้งหนา้ ซึ�งอาจส่งผลใหร้าคาทองคาํมีความผนัผวนใน
ระยะนี �  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากทองคาํยงัคงพยายามยืนเหนือโซน 1,924 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัตํ�าสดุวานนี �) หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได ้มีแนวโนม้
จะขึ �นทดสอบ 1,960  ดอลลารต่์อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึ �นได ้จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ โดยแนวรบัถดัไปจะอยู่บรเิวณ 1,906-1,885 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํกลยทุธ์
การลงทนุ เนน้การลงทนุระยะสั�นจากความผนัผวนของราคา โดยเสี�ยงซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,924 ดอลลารต่์อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุแนวดงักล่าว 
ทั�งนี �อาจทยอยแบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที� 1,960-1,981 ดอลลารต่์อออนซ ์ผ่านไดส้ามารถถือต่อ 
 

                   อาจเสี�ยงซ ื�อ เพ ื�อ หวังท ําก ําไร ระยะสั�น เมื�อ ราคา
อ่อนตวัลงมาใกล้ 1,924 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 
1,924 ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์) ท ั�งนี�  อ าจ ท ยอ ยแ บ่งข ายท ําก ําไร
บางส่วนหากไม่ผ่านแนวตา้นที� 1,960-1,981 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
 

 

20 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

20/08/2563  11.30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,928.30 1,951.57 23.27  1.21% 

Spot Silver ($) 26.31 27.28 0.97  3.68% 

เงนิบาท (฿/$) 31.26 31.35 0.09  0.30% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,350 29,000 -350  -1.19% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.37 44.99 -0.38  -0.84% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.74 42.69 -0.05  -0.12% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1840 1.1849 0.0009  0.08% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นเอ เช ียเปิดลบ หลังเฟดแสดงความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลดลงในเชา้วนันี� ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดลบเมื�อคืน หลงัจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) บง่ชี �ว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความกงัวลว่าการ
แพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จะทาํใหเ้ศรษฐกิจเผชิญกับความเสี�ยงสูง พรอ้มกบัเนน้ยํ�าถึงความจาํเป็นในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบ
ใหม่ ในขณะที�ทาํเนียบขาวและสภาคองเกรสยงัไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี�ยวกับการออกมาตรการดงักล่าวจนถึงขณะนี� ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้
ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 23,003.58 จุด ลดลง 107.03 จุด, -0.46% ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที� 3,385.96 จุด ลดลง 22.17 จุด, -0.65% 
ดชันี HIS ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 25,055.35 จดุ ลดลง 123.56 จุด, -0.49% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที� 12,764.75 จุด ลดลง 13.89 
จุด, -0.11% ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี�ที�  2,339.91 จุด ลดลง 20.63 จุด, -0.87% ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี�ที� 
2,537.11 จดุ ลดลง 23.93 จดุ, -0.93% ตลาดหุน้มาเลเซียปิดทาํการวนันี�เนื�องในวนัหยดุ 

 (-) ดอลลารด์ ีดตัวหลังรายงานประชุมเฟดไม่ได้บ่งช ี�แนวโน้มนโยบาย  ดอลลารร์กัษาแรงบวกในวนันี� หลงัจากที�รายงานการประชมุเดือนที�แลว้
ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) แทบไม่แสดงสิ�งบ่งชี �ว่า มีความเป็นไปไดห้รือไม่ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงกรอบนโยบายในเชิงผ่อนคลายมากขึ �นในฤดู
ใบไมร้ว่ง ซึ�งสรา้งความผิดหวงัตอ่ผูที้�มีทศันะลบตอ่ดอลลารบ์างราย ดอลลารซ์ึ�งถกูเทขายอย่างหนกั พุ่งขึ �นมากที�สดุในวนัเดียวนบัตั�งแตเ่ดือนมี.ค.หลงั
การเปิดเผยรายงานการประชุม โดยแตะ 93.159 เมื�อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงินต่างๆ ซึ�งอยู่เหนือระดบัต ํ�าสุดรอบ 2 ปีของเมื�อวนัองัคารราว 1% การ
ปรบัตวัดงักล่าวขจดัแรงบวกในช่วงแรกของสกุลเงินอื�นๆ  มีคาดการณ์วา่ เฟดจะใชเ้ป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย และตอ้งการดนัเงินเฟ้อขึ �นเหนือ 2% เพื�อ
ชดเชยกับการที�เงินเฟ้ออยู่ต ํ�ากว่าระดบันั�นหลายปี อนัเป็นส่วนหนึ�งของการทบทวนนโยบายในวงกวา้ง แต่รายงานการประชุมมีความคลุมเครือใน
ประเด็นดงักล่าว และเพียงแต่ระบวุ่า สมาชิกเฟด "หลายคน" คิดวา่ จะเป็นการดีที�จะปรบัแถลงการณเ์กี�ยวกบักลยุทธน์โยบายในบางช่วง โดยไม่ไดใ้ห้
รายละเอียดหรือกาํหนดเวลา สาํหรบัเฟด จุดสนใจในขณะนี�เปลี�ยนไปที�ประเด็นที�ว่า จะมีการเปิดเผยแนวโนม้มากขึ �นหรือไม่ในการประชุมสัมมนา
ทางไกลที�แจ็คสนั โฮลในวนัที� 27-28 ส.ค.หรือในการประชมุเดือนก.ย. 

 (-) Apple' มาแรง! มูลค่าตลาดทะลุ 2 ล้านล้านดอลลร์ายแรกของโลก  "แอ๊ปเปิ�ล" (Apple) ยกัษใ์หญ่เทคโนโลยี กลายเป็นบรษัิทจดทะเบียนราย
แรกของโลก ที�มีมลูคา่ตลาดทะล ุ2 ลา้นลา้นดอลลาร ์เป็นช่วงสั�น ๆ หลงัหุน้ปิดบวกแผ่วในวนัพธุ (19 ส.ค.) สะทอ้นวา่มลูคา่ตลาด Apple เพิ�มขึ �นถงึ 2 
เท่าในเวลาเพียง 2 ปี ในการซื �อขายเมื�อวนัพุธตามเวลาสหรฐั ราคาหุน้ของบริษัท Apple ที�มีอยู่จาํนวน 4,275 ลา้นหุน้ในตลาดหุน้นิวยอรก์ ทะยาน
แตะ 467.77 ดอลลาร ์ณ เวลา 11.00 น.ตามเวลาทอ้งถิ�น ทาํใหม้ลูค่าตลาดของบริษัทแตะ 2.004 ลา้นลา้นดอลลาร ์(ราว 62.85 ลา้นลา้นบาท) เป็น
ช่วงเวลาสั�น ๆ ก่อนหล่นจากระดบั 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์หลงัราคาหุน้ปิดเพิ�มขึ �นเพียง 0.1% แตะ 462.83 ดอลลาร ์ทาํใหม้ลูค่าตลาดลดลงเหลือ 1.98 
ลา้นลา้นดอลลาร ์(ราว 62.09 ลา้นลา้นบาท) ก่อนหนา้นี� Apple ทาํสถิติเป็นบริษัทรายแรกที�มีมูลค่าแตะ 1 ลา้นลา้นดอลลารเ์มื�อวนัที� 2 ส.ค. 2561 
ขณะที�บรรดานักลงทนุในวอลลส์ตรีทคาดว่า ผูผ้ลิตไอโฟนจะเป็นบริษัทรายแรกที�มีมลูค่าทะลุ 2 ลา้นลา้นดอลลารอ์ย่างเต็มตวั เมื�อวนัที� 31 ก.ค. ที�
ผ่านมา Apple แซงหนา้ "ซาอดีุอารามโค" บรษัิทนํ�ามนัยกัษใ์หญ่ของซาอดีุอาระเบีย เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยที์�มีมลูค่าสงูที�สดุในโลก 

 (-) นักลงทุนจีนรายใหม่แห่เข ้าสู่ตลาดหุ้นมากท ี�สุดในรอบ 5 ปีในก.ค.  จีนรายงานจาํนวนนักลงทุนหุน้รายใหม่มากที�สุดในรอบ 5 ปีในเดือน
ก.ค. ขณะที�ประชาชนหลายล้านคนแห่เขา้สู่ตลาดหุน้ที�คึกคัก ซึ�งหนุนปริมาณการซื �อขายและรายไดข้องโบรกเกอร ์Securities Times รายงานว่า 
จาํนวนนกัลงทนุรายใหม่ในหุน้จีนแผ่นดินใหญ่รวมทั�งหมดอยู่ที� 2.4 ลา้นคนในเดือนก.ค. ซึ�งมากที�สดุนบัตั�งแต่เดือนมิ.ย.ปี 2015 ซึ�งเป็นจุดสูงสุดของ
ภาวะฟองสบู่หุน้ครั�งใหญ่ของจีน ซึ�งแตกออกในเวลาต่อไป หน่วยงานกลางของจีนในการทาํธุรกรรมการเปิดบญัชีและรบัชาํระหลกัทรพัย ์(CSDC) 
ระบวุา่ นั�นแสดงถงึการทะยานขึ �น 60% จากเดือนก่อนหนา้ และการพุ่งขึ �น 124% เมื�อเทียบรายปี 

 (+/-) จีนคงอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ LPR เป็นเดือนท ี� 4 ติดต่อกันตามคาด ธนาคารกลางจีน (PBOC) คงอตัราดอกเบี �ยเงินกูส้าํหรบัผูป้ระกอบการ
และภาคครวัเรือนตามความคาดหมายติดตอ่กนัเป็นเดือนที� 4 ในการกาํหนดอตัราดอกเบี �ยประจาํเดือนส.ค.ในวนันี� อตัราดอกเบี �ยเงินกู ้LPR ระยะ 1 
ปีคงอยู่ที� 3.85% ขณะที�อตัราดอกเบี �ย LPR ระยะ 5 ปีคงอยู่ที� 4.65% เงินกูใ้หม่และเงินกูค้า้งชาํระใหม่ส่วนใหญ่อิงตาม LPR ขณะที�อตัราดอกเบี �ย
ระยะ 5 ปีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบี �ยจาํนอง  เทรดเดอรแ์ละนกัวิเคราะห ์28 จาก 31 คนที�เขา้ร่วมการสาํรวจของภาคเอกชนในสัปดาหนี์�
คาดวา่ จะไม่มีการปรบัอตัราดอกเบี �ยใดๆ 

  ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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.  1.50M** 1.24M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนก.ค.  1.50M** 1.19M 

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  -1.6M** -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 ์  930K 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


