
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,924 1,906 1,885 

1,960 1,981 2,006 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  74.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเริ�มปรับตวัลดลงแรงจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัจากนักลงทุนบางส่วนมีการซื �อคืน(Buy Closed) เพื�อ
ปิดสถานะขาย(Short Position) เพื�อลดความเสี�ยงก่อนที�ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจําวนัที� 28-29 ก.ค. หลงัจากก่อนหน้านี �กองทุนHedge funds ถือครองสถานะขายใน
ค่าเงินดอลลาร์ลดลงเป็นครั �งแรกนับตั �งแต่เดือนพฤษภาคม 2018  ประกอบกับราคาทองคําหลดุกรอบ Rising Wedge ทําให้“สญูเสีย” มมุมองเชิงบวกจนกระตุ้นแรงขายทางเทคนิคเพิ�ม  ประกอบกับมี
รายงานขา่วจาก The Wall Street Journal  ที�ระบุว่าคณะเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนวางแผนที�จะหารือกันผ่าน Video Conference ในอีกไม่กี�วนัข้างหน้านี � จึงช่วยบรรเทาความตึงเครียดระหว่างจีน
และสหรัฐเพิ�มจนกระตุ้นแรงขายสินทรัพย์ปลอดภยัอยา่งทองคํา  ขณะที�รายงานการประชมุเดือนก.ค.ของเฟด  แม้กรรมการเฟดส่วนใหญ่ได้เน้นยํ �าถึงความจําเป็นในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ 
เนื�องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกบัความเสี�ยงที�สงูมาก  อย่างไรก็ดี  รายงานการประชุมเฟดยํ �าชัดเช่นกันว่าเฟดจะยงัไม่ใช้มาตรการควบคุมอัตราผลตอบแทน(yield 
curve control)ในตอนนี �  โดยมองวา่เศรษฐกิจจะได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากมาตรการดงักลา่วในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั  สะท้อนท่าทีในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินน้อยกว่าที�นักลงทุนบ้างส่วน
คาดหวงัไว้  จึงเป็นอีกประเด็นหนึ�งที�อยู่เบื �องหลงัการเทขายของราคาทองคํา  นั�นทําให้ราคาทองําดิ�งลงแรงกว่า 74.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์จนแตะระดับตํ�าสดุบริเวณ 1,924.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้าน
กองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน และดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก  CB 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 2006.50 1924.68 2002.00 1929.10 -74.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1964.11 26.99 45.03 

MA 50 Days 1858.73 21.57 43.18 

MA 200 Days 1666.00 17.87 46.33 

RSI 9 Days 47.10 55.49 55.74 

RSI 14 Days 51.36 58.71 57.59 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.38 0.00 

ishare 17,933.27 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8884 0.5716 0.4740 

10 วนั 0.9243 -0.2921 0.0665 

20 วนั 0.7309 0.2520 0.5063 

50 วนั 0.9673 0.7827 0.9482 

100 วนั 0.9628 0.6310 0.9003 

200 วนั 0.6814 -0.4262 0.6545 

 

 

20 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                อาจเสี�ยงเปิดสถานะซื �อเพื�อหวังทํากําไรระยะ
สั �นเมื�อราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ 1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือหากรับ
ความเสี�ยงได้ไม่มากอาจเลือกชะลอการลงทุนเพื�อรอดูการ
ตั �งฐานของราคา 

 

ราคาทองมีแรงซื �อดันขึ �นแรง แต่ก็มีแรงขายกดดันให้ราคาทิ �งตัวลงเช่นกัน ทั �งนี � ราคาพยายามทรงตัวใน
ระดบัสงู เบื �องต้นหากราคายืนเหนือโซน 1,980-1,975 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เห็นการดีดตวัขึ �นเพื�อ
พยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,015-2,037 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนว
ต้านได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื�อสร้างฐานราคาอีกครั �ง 



 

 

• (+) สหรัฐแจ้งยุตข้ิอตกลง 3 ฉบับต่อฮ่องกงอย่างเป็นทางการ  กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐระบุว่า ทางกระทรวงได้แจ้งฮ่องกงเมื�อวานนี �ว่า สหรัฐ

ได้ระงบัหรือยกเลิกข้อตกลงระดบัทวิภาคี 3 ฉบบักับฮ่องกงหลังจากที�จีนบงัคบัใช้กฎหมายความมั�นคงแห่งชาติในฮ่องกง  การยุติข้อตกลงดงักล่าว

ตามหลงัคําสั�งของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐในเดือนที�ผ่านมาในการยุติสถานะพิเศษของฮ่องกงภายใต้กฎหมายสหรัฐ เพื�อลงโทษจีนสําหรับ

สิ�งที�เขาเรียกวา่เป็น "การดําเนินการกดขี�" ฮ่องกง  กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐระบใุนแถลงการณ์ว่า ข้อตกลงที�สิ �นสุดลงได้ครอบคลุม "ข้อตกลงการส่ง

ตวัผู้กระทําความผิดที�หลบหนี, การส่งตวับคุคลที�ถกูตดัสินโทษ และการยกเว้นภาษีตอ่รายได้ที�มาจากการดําเนินงานของเรือระหวา่งประเทศ" 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 85.19 จุด หลังรายงานประชุมชี �เฟดกังวลแนวโน้มศก.    ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (19 ส.ค.) หลงัจาก

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี �ว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความกงัวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทําให้เศรษฐกิจ

เผชิญกับความเสี�ยงสูง พร้อมกบัเน้นยํ �าถึงความจําเป็นในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ ในขณะที�ทําเนียบขาวและสภาคองเกรสยงัไม่

สามารถตกลงกนัได้เกี�ยวกบัการออกมาตรการดงักล่าวจนถงึขณะนี �  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,692.88 จุด ลดลง 85.19 จุด หรือ -0.31% 

ดชันี S&P500 ปิดที� 3,374.85 จดุ ลดลง 14.93 จดุ หรือ -0.44% และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,146.46 จดุ ลดลง 64.38 จดุ หรือ -0.57% 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก หลังเฟดเผยรายงานประชุม  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (19 ส.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมเดือนก.ค. ซึ�งระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่ได้เน้นยํ �า

ถึงความจําเป็นในการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ เนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับความเสี�ยงที�สูงมาก  

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.90 เยน จากระดบั 105.39 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9136 ฟรังก์ จาก

ระดบั 0.9028 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3186 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3158 ดอลลาร์

แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1856 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1936 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.3115 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.3240 ดอลลาร์  

• (-) สหรัฐ-จีนวางแผนฟื�นคืนการเจรจาข้อตกลงการค้าที�ถูกเลื�อน  แหล่งข่าวระบวุา่ สหรัฐและจีนวางแผนจดัตารางการเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่ ซึ�ง

เลื�อนมาจากสดุสปัดาห์ที�ผ่านมา ซึ�งตั �งเป้าทบทวนความคืบหน้าระยะ 6 เดือนของข้อตกลงการค้าระหว่างทั �ง 2 ประเทศ  แหล่งข่าวผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม

ระบวุา่ ขณะที�ยงัไม่มีการกําหนดวนั แต่การทบทวนดงักล่าวจะมีขึ �นเร็วๆนี �  การประชุมทางไกลระหว่างนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน, นายโรเบิร์ต 

ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ไม่มีการประกาศในปฏิทินของรัฐอย่างเป็นทางการในสหรัฐหรือจีน แม้ว่า

หนงัสือพิมพ์เซาธ์ ไชน่า มอร์นิ�ง โพสต์รายงานวา่ เดมิการประชมุมีกําหนดจดัขึ �นในวนัที� 15 ส.ค. 

• (+/-) รายงานประชุมชี �จนท.เฟดคาดถึงการผ่อนคลายเพิ�มเติมในอนาคตเพื�อพยุงเศรษฐกิจ  รายงานการประชุมกําหนดนโยบายเดือนก.ค.ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงเมื�อวานนี �ว่า เจ้าหน้าที�กําหนดนโยบายหลายคนของธนาคารกลางสหรัฐระบุว่า เฟดอาจจําเป็นต้องดําเนินนโยบายผ่อน

คลายทางการเงินเพิ�มเติมเพื�อช่วยพยุงเศรษฐกิจตลอดการระบาดของโควิด-19  รายงานการประชุมกําหนดนโยบายวนัที� 28-29 ก.ค.ระบุว่า สมาชิก

คณะกรรมการกํากบันโยบายการเงินเฟด (FOMC) มองว่า การฟื�นตวัในการจ้างงานชะลอลงแล้ว และ "การปรับตวัขึ �นอย่างมาก" เพิ�มเติมขึ �นอยู่กบัการ

กลบัมาเปิดกิจกรรมธุรกิจ "ในวงกว้างและตอ่เนื�อง"  นบัตั �งแตเ่ดือนที�ผ่านมา จํานวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 รายวนัลดลง แต่ยงัเฉลี�ยที�ราว 50,000 คน ซึ�งทําให้

การกลบัมาเปิดธุรกิจชะลอตวั และในบางพื �นที�ของประเทศทําให้โรงเรียนต้องเลื�อน, เปลี�ยนแปลง หรือยกเลิกแผนจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน  เมื�อ

เดือนที�ผ่านมา เจ้าหน้าที�กําหนดนโยบายได้หารือแนวทางการดําเนินงานที�เป็นไปได้ต่างๆที�อาจเหมาะสม "ณ บางจุด" ซึ�งรวมถึงการสญัญาว่าจะคงอตัรา

ดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�าจนกว่าจะบรรลุมาตรฐานทางเศรษฐกิจบางประการ หรือจนกว่าจะถึงกําหนดที�เฉพาะเจาะจงในอนาคต เฟดใช้ทางเลือกทั �ง 2 ในช่วง

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั �งที�ผ่านมา 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 �ามนัรายสปัดาห์  -1.6M** -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 

 
 

 

 

 

 

 


