
  

                              หลังราคาทิ �งตัวลงแรงวานนี � เริ�มเห็นการฟื�นตัวขึ �นอย่าง
จํากัด หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,960 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทํา
ให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมินแนวรับที�  1,924 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์(ระดับตํ�าสุดของวานนี �) หากไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ราคามี
โอกาสขยับลงต่อทดสอบแนวรับถัดไปโซน 1,906-1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

20 สงิหาคม 2563 

สรุป กระทรวงพาณิชย์จีน ออกมายืนยนัว่า จีนและสหรัฐตกลงจดัการเจรจาการค้า "ในอีกไม่กี$วนัข้างหน้า" สอดคล้องกบั รายงานข่าวจาก The Wall Street 
Journal  ที$ระบวุา่คณะเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนวางแผนที$จะหารือกนัผ่าน Video Conference เพื$อทบทวนความคืบหน้าระยะ 6 เดือนของข้อตกลงการค้า 
ซึ$งเลื$อนมาจากสุดสัปดาห์ที$ผ่านมา ขณะที$ก่อนหน้าปธน.ทรัมป์ เผยว่า จีนเตรียมนําเข้าสินค้าเกษตร และพลงังานจากสหรัฐเพิ$มเติม โดยเฉพาะการนําเข้า
นํ Fามนัดบิประมาณ 20 ล้านบาร์เรล ในระหวา่งเดือน ส.ค.-ก.ย. 2020 สะท้อนความตงึเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนผ่อนคลายลงช่วงสั Fน เบื Fองต้น
ในระยะสั Fน หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,960 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจเกิดแรงขายกดดนัให้ราคาอ่อนตวัลง ซึ$งนกัลงทนุที$รับความเสี$ยงได้ ให้
พิจารณาเสี$ยงเข้าซื Fออีกครั Fงหากราคาไม่ตํ$ากวา่แนวรับโซน 1,924 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ$าสดุของวานนี F) เพื$อรอจงัหวะดีดตวัเพื$อทํากําไรระสั Fน หากหลุดแนว
รับดงักล่าว ให้ชะลอการเข้าซื Fอไปที$แนวรับถดัไป 1,906-1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ หากไม่สามารถรับความเสี$ยงได้มากนกั อาจชะลอการลงทนุออกไปก่อน
เพื$อรอดกูารตั Fงฐานของราคา 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

20/08/2563 15:52 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,928.30 1,932.93 4.63  0.24% 

Spot Silver ($) 26.31 26.83 0.52  1.99% 

เงนิบาท (฿/$) 31.26 31.42 0.16  0.52% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,350 28,750 -600  -2.04% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.37 45.03 -0.34  -0.75% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.74 42.76 0.02  0.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1840 1.1825 -0.0015  -0.13% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,924  1,906  1,885 

  1,960  1,981  2,006 

 

  



 

 

• (+) "โอบามา" หนุน "ไบเดน" นั� งปธน.สหรัฐ โจมตี "ทรัมป์" บั�นทอนประชาธิปไตย  บารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ได้กล่าวตําหนิโดนลัด์ 
ทรัมป์ ในระหวา่งการประชมุใหญ่พรรคเดโมแครตซึ$งจดัขึ Fนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในช่วงเช้าวนันี Fตามเวลาไทย โดยกล่าวว่า ทรัมป์ไม่เหมาะสมอย่าง
ยิ$งที$จะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ พร้อมกับกล่าวว่า การเลือกนายโจ ไบเดน ขึ Fนเป็นประธานาธิบดีนั Fน จะทําให้ชาวอเมริกันมั$นใจได้ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยของสหรัฐจะอยู่รอดตอ่ไป  "ทรัมป์ไม่เคยแสดงให้เหน็วา่เขามีความสนใจในการทําหน้าที$ประธานาธิบดี เขาไม่สนใจที$จะแสวงหาจุดร่วมในการ
ทํางานกบัผู้ อื$น ไม่สนใจที$จะใช้อํานาจของตนเองในฐานะประธานาธิบดีในการช่วยผู้ อื$น แตก่ลบัแสวงหาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้อง" โอบามากล่าวในการ
ประชมุทางไกลวนัที$ 3 ของพรรคเดโมแครต  โอบามายงัได้ตําหนิทรัมป์ในกรณีที$ชาวอเมริกนักว่า 170,000 คนต้องเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 และประชาชนหลายล้านคนต้องตกงานเนื$องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย พร้อมกับกล่าวโทษทรัมป์ที$พยายามทําลายหลักการประชาธิปไตยทั Fง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ทั Fงนี F โอบามายังกล่าวด้วยว่า ทรัมป์ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนที$คาดหวงัว่าจะมีประธานาธิบดีที$
สามารถนําพาประเทศไปสู่ทิศทางที$ดีใด้ ซึ$งสอดคล้องกบัมิเชล โอบามา อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ที$ได้กล่าวโจมตีทรัมป์ในโอกาสเดียวกนัว่า ทรัมป์ไม่
สามารถเป็นผู้ นําที$ชาวอเมริกนัอยากจะให้เป็นได้   

• (+) "ทรัมป์" เล็งปัดฝุ่นนํามาตรการ UN กลับมาใช้ควํ�าบาตรอิหร่านอีกครั�ง  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐอาจจะนํามาตรการ
ควํ$าบาตรที$องค์การสหประชาชาต ิ(UN) เคยใช้กบัอิหร่านก่อนปี 2558 กลบัมาใช้อีกครั Fง  "วนันี Fผมได้สั$งให้นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ แจ้งไป
ยงัคณะมนตรีความมั$นคงแห่งสหประชาชาติว่า สหรัฐต้องการนํามาตรการควํ$าบาตรอิหร่านที$ UN เคยระงบัไปก่อนหน้านี F กลบัมาใช้อีกครั Fง" ปธน.ทรัมป์
กล่าวในการแถลงข่าวที$ทําเนียบขาวเมื$อวานนี F  กระทรวงตา่งประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์เมื$อวนัพุธว่า นายปอมเปโออาจเดินทางไปยงันครนิวยอร์กใน
วนัพฤหสับดีและวนัศกุร์นี F เพื$อแจ้งให้คณะมนตรีความมั$นคงแหง่สหประชาชาต ิ(UNSC) ทราบวา่ สหรัฐจะเริ$มนํามาตรการควํ$าบาตรของ UN กลบัมาใช้กบั
อิหร่านอีกครั Fง   

• (+) ผู้เชี�ยวชาญคาดทองจะทะยานสูงขึ �นต่อเนื�องจากค่าเงินที�ลดลง  SkyBridge Capital ซึ$งเพิ$มการลงทนุในทองเมื$อไม่นานมานี Fหลงัระงบัการลงทนุ
ในปี 2011 ระบวุา่ ทองจะทะยานขึ Fนสงูเป็นประวตักิารณ์อย่างต่อเนื$องจาก "ค่าเงินที$ลดลงอย่างมาก" และคาดการณ์ถึงแผนกระตุ้นเพิ$มเติม  นายทรอย กา
เยสกี ผู้ อํานวยการร่วมฝ่ายการลงทนุและผู้จดัการพอร์ต, การจดทะเบียนยูโร, หยวน และสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ระดบัอาวโุสระบุว่า "เมื$อคณุคิดถึงค่าเงินที$
ลดลง คําถามคือว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าเมื$อเทียบกบัอะไร และเมื$อคณุพิจารณาทั$วโลก เป็นเรื$องยากที$จะมีสกุลเงินทางเลือก"  "ดงันั Fน ทองจึงเป็นทางเลือก
อย่างชดัเจน" 

• (+) ฮ่องกงตอบโต้เตรียมระงับความร่วมมือทางก.ม.บางประการกับสหรัฐ  กระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยในวนันี Fว่า ฮ่องกงจะระงบัความ
ร่วมมือทางกฎหมายบางประการกบัสหรัฐเพื$อเป็นการตอบโต้  ประกาศดงักล่าวมีขึ Fนในช่วง 1 วนัหลงัจากที$สหรัฐตดัสินใจระงบัข้อตกลงทวิภาคี 3 ฉบบักบั
ฮ่องกง ซึ$งรวมถงึข้อตกลงการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนและข้อตกลงเกี$ยวกบัภาษี จาก "ความกงัวลอย่างมาก" เกี$ยวกบักฎหมายความมั$นคงแห่งชาติฉบบัใหม่ของ
จีนตอ่ฮ่องกง  ก่อนหน้านี Fรัฐบาลฮ่องกงประณามการดําเนินการของสหรัฐ และกล่าวหาสหรัฐวา่ ใช้ฮ่องกงเป็น "ตวัประกนั" ในความขดัแย้งกบัจีน  

• (-) ตุรกีเจรจาเยอรมนี, จีน, รัสเซียเรื�องทดลองวัคซีนโควิด-19  เมื$อวานนี Fนายฟาห์เรตทิน โคคา รัฐมนตรีสาธารณสุขตรุกีระบุว่า ตรุกีอยู่ระหว่างการ
เจรจากบัรัสเซีย, เยอรมนี และจีนเกี$ยวกบัการดําเนินการทดลองวคัซีนโควดิ-19 ที$พฒันาในประเทศเหล่านั Fนในระยะ 3  เขากล่าววา่ เยอรมนีและจีนได้ยื$นขอ
ทําการทดลองระยะ 3 ในตุรกี และได้แสดงผลก่อนการทดลองทางการแพทย์ ขณะที$ ตรุกีต้องการเห็นผลก่อนการทดลองทางการแพทย์จากรัสเซียก่อน
ดําเนินการทดลอง  เขากล่าววา่ วคัซีน 13 ชนิดอยู่ภายใต้การพฒันาในตรุกี โดย 3 ชนิดในจํานวนนั Fนดําเนินไปมากกวา่การทดลองกบัสตัว์แล้ว 

• (-) จีนเผยเตรียมต่อสายตรงเจรจาสหรัฐทบทวนข้อตกลงการค้าเฟสแรกเร็วๆ นี �  กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวนันี Fว่า จีนและสหรัฐได้ตกลงที$จะ
จดัการเจรจากนัทางโทรศพัท์ในอีกไม่กี$วนัข้างหน้านี F  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแสดงความเห็นดงักล่าว หลงัจาก
สื$อสอบถามความเห็นของเขาเกี$ยวกับรายงานข่าวที$ระบุว่า จีนและสหรัฐจะจดัการเจรจากันในเร็วๆ นี F เพื$อประเมินความคืบหน้าของข้อตกลงด้านการค้า
และเศรษฐกิจเฟสแรก  สื$อตา่งประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า สหรัฐและจีนวางแผนที$จะกําหนดวนัเจรจาการค้าอีกครั Fง หลงัจากทั Fงสองฝ่ายได้เลื$อน
การเจรจาผ่านทางวดีิโอคอนเฟอเรนซ์เพื$อทบทวนข้อตกลงการค้าเฟสแรกที$กําหนดไว้ในวนัเสาร์ที$ 15 ส.ค.ที$ผ่านมา  ทั Fงนี F แม้ยงัไม่มีการกําหนดวนัเจรจาครั Fง
ใหม่ที$ชดัเจน แตแ่หล่งข่าวระบวุา่ การเจรจาอาจเกิดขึ Fนในเร็วๆ นี F   

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 Fามนัรายสปัดาห์  -1.6M** -4.5M 

วนัพฤหสับดีที$ 20 ส.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes  - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.   0.2%** 0.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   21.0 24.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   990K 963K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี Fนําเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   1.0% 2.0% 

วนัศกุร์ที$ 21 ส.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Fองต้นเดือนส.ค.   52.2 51.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการบริการเบื Fองต้นเดือนส.ค.   55.3 55.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Fองต้นเดือนส.ค.   52.7 51.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการบริการเบื Fองต้นเดือนส.ค.   54.6 54.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Fองต้นเดือนส.ค.   54.0 53.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการบริการเบื Fองต้นเดือนส.ค.   57.0 56.5 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Fองต้นเดือนส.ค.   51.6 50.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Fอ (PMI) ภาคการบริการเบื Fองต้นเดือนส.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 

 
 

 

 

 

 

 


