
 

 

 

   

1,924  1,906  1,885 

 1,960  1,981  2,006 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ฟื�นตวัขึ �น รบัแรงหนนุหลงัสหรฐัเปิดเผย จาํนวนผูยื้$นขอสวสัดกิารว่างงานในสปัดาหล์่าสดุ (9 - 15 ส.ค.) อยู่ที$ 1.1 ลา้นคน ซึ$งเป็นการกลบัมาอยู่ในระดบัสงูกว่า 
1 ลา้นรายอีกครั�ง หลงัจากที$ลดลงมาอยู่ที$ระดบั 9.6 แสนรายในสปัดาหก่์อนหนา้นี� (2-8 ส.ค.) ปัจจยัสาํคญัที$ทาํใหต้วัผูยื้$นขอสวสัดิการว่างงานเพิ$มขึ �น เป็นผลมาจากการเลิกจา้งงานที$
เพิ$มขึ �นในหลายรฐัฯของสหรฐั รวมถึงการที$ฝ่ายบรหิารของทาํเนียบขาว และพรรคเดโมแครตยงัไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงในสว่นของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ หลงัทั�งสองฝ่ายยงั
มีขอ้ขดัแยง้ในส่วนของงบประมาณและจาํนวนเงินช่วยเหลือผูว้่างงาน ซึ$งจากตวัเลขที$เพิ$มขึ �นในสปัดาหล์่าสดุบ่งชี�ว่าตลาดแรงงานของสหรฐัฯ ยงัคงมีสถานะที$ไม่มั$นคง โดยเฉพาะในรฐั
นิวเจอรซี์ย ์, นิวยอรก์ และ เท็กซสั ที$เพิ$มขึ �นในสปัดาหนี์�  จึงสง่ผลใหด้อลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง โดย Dollar Index กลบัลงมาเคลื$อนไหวตํ$ากว่า 93 จุดอีกครั�ง ขณะที$บอนดยี์ลดส์หรฐัเริ$ม
แกว่งอ่อนตวัลง หนนุใหร้าคาทองคาํฟื�นตวัขึ �น  จึงแนะนาํตดิตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัต่อเนื$อง โดยวนันี� ใหเ้นน้จบัตาไปที$ตวัเลขดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต
เบื�องตน้เดือนส.ค.ของสหรฐั ซึ$งจะเปิดเผยในเวลา 20.45น. คาดการณจ์าก Forexfactory อยู่ที$ 51.9 หากตวัเลขออกมาดีกว่าคาดอาจกดดนัราคาทองคาํ แต่หากตวัเลขออกมาแย่กว่าที$
คาดอาจหนนุใหร้าคาทองคาํฟื�นตวัขึ �นต่อได ้  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า แมว้่าราคาจะดีดตวัขึ �นหลงัจากยืนเหนือโซน  1,924 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้(ระดบัตํ$าสดุของวนัพุธและวนั
พฤหสับดี) แต่กรอบแนวตา้นดา้นบนไม่กวา้งมากนกั หากยังสามารถไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,960-1,981 ดอลลารต์่อออนซ ์จะทาํใหเ้กิดการอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรบับริเวณที$ 
1,933-1,924 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักลา่วไดป้ระเมินว่าเป็นเพียงแรงขายทาํกาํไรระยะสั�น แนะนาํลงทนุระยะสั�นจากการแกว่งตวัของราคา โดยเขา้ซื �อ
เมื$อราคาสามารถยืนเหนือโซน 1,933-1,924 ดอลลารต์่อออนซอ์ย่างแข็งแกร่ง (ตดัขาดทนุหากหลุด 1,924 ดอลลารต์่อออนซ)์  และแบ่งขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้น
บรเิวณ 1,960-1,981 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

         ราคายังมีโอกาสทดสอบแนวต้านโซน 1,960-1,981 

ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ ท ั&งนี&  ห ากร าคาอ ่อ น ตัวลงสามาร ถยืน เห นือ 
1,933-1,924 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้อยา่งแข ็งแกร ่ง แนะนําเข ้าซ ื&อเก็ง

กาํไรระยะสั&นจากการแกว่งตัว 

21 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

21/08/2563  11.10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,946.80 1,950.58 3.78  0.19% 

Spot Silver ($) 27.23 27.40 0.17  0.62% 

เงนิบาท (฿/$) 31.38 31.46 0.08  0.25% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,750 29,000 250  0.87% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.90 45.03 0.13  0.29% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.06 42.89 1.83  4.46% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1861 1.1874 0.0014  0.12% 

ที3มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนค่าเทยีบเยน นักลงทุนกังวลความสัมพันธส์หร ัฐ-จนีตงึเคร ียด สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงเทียบเยนบรเิวณกรอบบน 105 
เยน ในการซื �อขายที$ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี� เนื$องจากนกัลงทุนมีความกงัวลเกี$ยวกบัความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและการเมืองที$ตงึเครียด
ระหว่างสหรฐักับจีน สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที$ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื$อนไหวที$ 105.66-105.67 เยน เมื$อเทียบกับ 105.75-
105.85 เยนที$ตลาดนิวยอรก์ และ 106.02-106.03 เยนที$ตลาดโตเกียว เมื$อเวลา 17.00 น. ของเมื$อวานนี� 

 (+) "ทร ัมป์" โจมต ี"ไบเดน" ทอดท ิ&งร ัฐเพนซ ิลเวเนียบ้านเกิด-ขายชาต-ิทาํลายการจ้างงาน ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แหง่สหรฐั กล่าวโจมตี
นายโจ ไบเดน คูชิ่งตาํแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต ในระหว่างการรณรงคห์าเสียงที$เมืองสแครนตนั รฐัเพนซลิเวเนีย ซึ$งเป็นรฐับา้นเกิดของ
นายไบเดน ทรมัป์ตอ่วา่ไบเดนเกี$ยวกบัการขึ �นภาษีชาวอเมรกินั อีกทั�งยงัออกกฎขอ้บงัคบัที$เขม้งวดในการควบคมุอาวธุปืน ใหส้วสัดกิารรกัษาพยาบาล
ฟรีแก่ผูอ้พยพที$ผิดกฎหมาย และขยายเมืองลี �ภัยใหก้ับบรรดาผูอ้พยพ ขณะเดียวกัน ทรมัป์ไดก้ล่าวอวยนโยบายของตนเองว่ามีประโยชนต์่อชาว
อเมรกินั ซึ$งรวมถงึการปรบัลดภาษี และการสรา้งกาํแพงกั�นชายแดนสหรฐั-เม็กซโิก 

 (+) บราซ ิลเผยยอดติดเช ื&อโควิดทะลุ 3.5 ล้านราย ยอดตายสูงกว่า 1.1 แสนราย กระทรวงสาธารณสุขบราซิลเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั$วโมงที$
ผ่านมา พบผู้ติดเชื �อไวรสัโควิด-19 รายใหม่สูงถึง 45,323 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผู้ติดเชื �อในประเทศพุ่งขึ �นเป็น 3,501,975 ราย ขณะเดียวกันพบ
ผูเ้สียชีวติจากโควดิ-19 เพิ$มอีก 1,204 ราย ส่งผลใหย้อดผูเ้สียชีวติสะสมอยู่ที$ 112,304 ราย 

 (+) โควิด-19 อาจลุกลามในเกาหลีใต้หลังปชช.ร ่วมเดินขบวนขณะมีผู้ตดิเช ื&อรายใหม่ 324 คน เจา้หนา้ที$สาธารณสขุเกาหลีใตเ้ตือนในวนันี�ว่า 
กลุ่มกอ้นการติดเชื �อโควิด-19 ในกรุงโซลเสี$ยงที$จะแพร่กระจาย หลงัจากที$ประชาชนหลายพนัคนเขา้รว่มการเดินขบวนของกลุ่มการเมืองสายอนรุกัษ์
นิยมเมื$อสปัดาหที์$ผ่านมา ขณะที$จาํนวนมากของยอดผูต้ิดเชื �อที$พุ่งขึ �นในปัจจุบนัอยู่ในกลุ่มสมาชิกโบสถแ์ห่งหนึ$ง แต่บางส่วนเขา้ร่วมการเดินขบวน 
ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคเกาหลี (KCDC) รายงานผูต้ดิเชื �อรายใหม่ 324 คน ณ เที$ยงคืนของเมื$อคืนนี� ทาํใหย้อดผูต้ดิเชื �อสะสมเพิ$มเป็น 16,670 โดย
มีผูเ้สียชีวติ 309 คน นั$นเป็นตวัเลขสงูสดุนบัตั�งแตว่นัที$ 8 มี.ค. 

 (+) นิวซ ีแลนดร์ายงานผู้ต ิดโควดิ-19 รายใหม่ 11 คนขณะเลื3อนการตัดสินใจผ่อนปรนมาครการจาํกัด วนันี�นิวซีแลนดร์ายงานผูต้ดิเชื �อโควิด-
19 รายใหม่ 11 คน และเลื$อนการตดัสินใจเกี$ยวกบัการผ่อนปรนมาตรการจาํกดัในเมืองโอ๊คแลนด ์ซึ$งเป็นเมืองใหญ่ที$สุดของประเทศ ไปเป็นสปัดาห์
หนา้ 

 (-) ร ัสเซ ียเตร ียมทดลองวัคซ ีนโควิด-19 กับปชช. 40,000 คนสัปดาหห์น้า ผูส้นบัสนนุโครงการระบุเมื$อวานนี�ว่า การทดลองวคัซีนโควิด-19 ครั�ง
ใหญ่ครั�งแรกของรสัเซียเพื$อรบัการอนมุตัิดา้นกฎระเบียบในประเทศจะรวมถึงประชาชนกว่า 40,000 คน และจะดแูลโดยสาํนักงานวิจยัต่างชาติเมื$อ
เริ$มตน้การทดลองในสปัดาหห์นา้ นั$นเป็นรายละเอียดครั�งแรกเกี$ยวกบัรูปแบบและขนาดของการทดลองวคัซีนโควดิ-19 ขั�นปลายในอนาคตอนัใกล ้ 

 (+/-) อดีตมือขวา "ทร ัมป์" ถูกจับฐานยักยอกเงินบร ิจาคสร้างก ําแพงกั&นชายแดนเม็กซ ิโก นายสตีฟ แบนนอน อดีตหวัหนา้นกัยุทธศาสตรข์อง
ทาํเนียบขาวและผูอ้ยู่เบื �องชยัชนะการเลือกตั�งเมื$อปี 2559 ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ถูกเจา้หนา้ที$ตาํรวจจบักมุบนเรือยอรช์เมื$อวานนี� ในขอ้หา
ยกัยอกเงินบริจาคที$ไดร้บัจากผูส้นับสนุนโครงการก่อสรา้งกาํแพงกั�นแนวชายแดนสหรฐั-เม็กซิโก ของปธน.ทรมัป์  อย่างไรก็ตาม นายแบนนอนได้
ปฏิเสธทกุขอ้กล่าวหา ก่อนไดร้บัการประกนัตวัดว้ยเงินประกนัมลูคา่ 5 ลา้นดอลลาร ์โดยศาลสั$งหา้มไม่ใหเ้ขาเดนิทางออกนอกประเทศ 

 (+/-) ปธ.เฟดเตร ียมแถลงทบทวนกรอบนโยบายการเงนิวันพฤหัสบดีหน้า นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจแถลง
เรื$องความพยายามของธนาคารกลางสหรฐัในการปรบัปรุงการดาํเนินการดา้นนโยบายการเงินในสปัดาหห์นา้เมื$อเขาแถลงในการประชุมธนาคารกลาง
ประจาํปีของเฟดสาขาแคนซสั เมื$อวานนี�เฟดระบุว่า นายพาวเวลลจ์ะหารือเกี$ยวกบัการทบทวนกรอบนโยบายการเงินของเฟด ณ เวลา 20.10 น.ตาม
เวลาไทยในวนัเปิดประชุม  นั$นจะเป็นการปรากฏตวัต่อสาธารณชนครั�งแรกของนายพาวเวลลน์ับตั�งแต่การประชุมกาํหนดนโยบายของเฟดในช่วง
ปลายเดือนก.ค. เมื$อเฟดยํ�าพนัธสญัญาในการใชเ้ครื$องมือทั�งหมดของเฟดเพื$อสนบัสนนุเศรษฐกิจ ซึ$งแนวโนม้ของเศรษฐกิจขึ �นอยู่กับทิศทางของโค
วดิ-19 อย่างมาก 

 
  ที3มา: 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.  0.2%** 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย  17.2** 24.1 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  1106K** 963K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board  1.4%** 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.  51.9 50.9 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้เดือนส.ค.  50.9 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


