
  

                              หลังจากราคาทองคาํดีดตัวขึ �นไปทดสอบแนวต้านโซน 
1,955-1,960 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคายังไม่สามารถผ่านได้ ราคาจึงอ่อนตัว
ลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ3าสุดของวัน
พุธ-พฤหัสบดี)แต่หากราคาไม่สามารถยืนได้ อาจเกิดแรงขายให้ทําให้
ราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับถัดไปโซน 1,906-1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

21 สงิหาคม 2563 

สรุป ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน อยู่ที� 51.6 
ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุในรอบ 2 เดือน จากระดบั 54.9 ในเดือนก.ค. บ่งชี (ว่าการขยายตวัของภาคบริการของยูโรโซนที�ปรับตวัลดลงจากการระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 เริ�มสูญเสียแรงผลกัดนั  แม้ว่ารัฐบาลของกลุ่มประเทศในยุโรปดําเนินการเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเพื�อหนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประเด็น
ดงักล่าวกดดนัยโูรให้อ่อนตวัลงจนกดดนัราคาทองคําให้ปรับตวัลงตาม อย่างไรก็ตาม คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธที�จะยอมรับ
แผนใดๆในการประชุมกบัจีนเกี�ยวกบัข้อตกลงการค้าระยะที� 1 หลงัจากที�กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า การเจรจาระดบัทวิภาคีจะจดัขึ (น "ในอีกไม่กี�วนัข้างหน้า" 
ความไม่แน่นอนเกี�ยวกับการเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ยงัคงสร้างแรงซื (อพยุงราคาทองคําไว้ ทั (งนี ( ระหว่างวนัราคาทองคํามีลักษณะการเคลื�อนไหวในกรอบ นัก
ลงทนุที�รับความเสี�ยงได้อาจรอเข้าซื (อเมื�อราคามีการย่อตวัเข้าใกล้บริเวณแนวรับ 1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์  (ตดัขาดทนุหากหลุด) เพื�อรอเข้าซื (อที�แนวรับถดัไป
โซน 1,906-1,885 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และเมื�อราคาทองคําขึ (นทดสอบแนวต้านโซน 1,960-1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัไม่สามารถผ่านไปได้แนะนําขายทํากําไร
เพื�อลดความเสี�ยง โดยเน้นเก็งกําไรระยะสั (นจากการแกวง่ตวัของราคา 

ตารางที3 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

21/08/2563 15:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,946.80 1,933.38 -13.42  -0.69% 

Spot Silver ($) 27.23 27.05 -0.18  -0.65% 

เงนิบาท (฿/$) 31.38 31.53 0.15  0.49% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,750 28,850 100  0.35% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.90 44.79 -0.11  -0.24% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.06 42.68 1.62  3.95% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1861 1.1806 -0.0055  -0.46% 

ที3มา : Bisnews 

ที3มา : Bisnews 
 

 1,924  1,906  1,885 

  1,960  1,981  2,006 

 

  



 

 

•  (+) "อาลีบาบา"หวั3นโดนหางเลขหลัง"ทรัมป์"แบนบริษัทจีน ยืนยันสนับสนุนธุรกิจสหรัฐ  บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ยกัษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีน ยืนยนั

วา่ การทําธุรกิจในสหรัฐของอาลีบาบานั (นจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐ   นายแดเนียล จาง ซีอีโอของอาลีบาบากล่าวว่า ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซราย

ใหญ่ที�สดุของโลก ความสําคญัเชิงพาณิชย์อนัดบัหนึ�งของอาลีบาบาในสหรัฐคือเพื�อสนบัสนนุแบรนด์ ผู้ ค้าปลีก ธุรกิจขนาดเล็ก และเกษตรกรชาวอเมริกนั 

เพื�อขายสินค้าให้ผู้บริโภคและคู่ค้าในจีน รวมถึงตลาดสําคญัอื�น ๆ ทั�วโลก และพนัธกิจของอาลีบาบาที�จะผลกัดนัให้การทําธุรกิจเกิดขึ (นได้ง่ายจากทกุที�นั (น 

จะเป็นประโยชน์ต่อทั (งสหรัฐและจีน  ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ (น หลังต้นเดือนที�ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้ลงนามในคําสั�ง

ประธานาธิบดีห้ามไม่ให้บคุคลหรือบริษัทอเมริกนัทําธุรกรรมใดๆ กบับริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ�งเป็นบริษัทแม่และเจ้าของ ติTกต็อก (TikTok) และสั�ง

แบนวีแชท (WeChat) ในข้อหาเป็นภยัคกุคามข้อมลูส่วนบุคคล พร้อมเปิดเผยว่า กําลงัพิจารณาดําเนินการกบับริษัทจีนอื�น ๆ  นอกจากนี ( นายไมค์ ปอมเป

โอ รัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐ ยงัเรียกร้องให้บริษัทสหรัฐตดัความสมัพนัธ์กบับริษัทจีน รวมถึงผู้ ให้บริการคลาวด์อย่างอาลีบาบา เทนเซ็นต์ (Tencent) และ

ไป่ตู้  (Baidu) ด้วย 

• (-) "มาร์กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเบื �องต้นยูโรโซนปรับตัวลงในเดือนส.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน 

เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน อยู่ที� 51.6 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดบั 

54.9 ในเดือนก.ค.  อย่างไรก็ดี ดชันีที�อยู่เหนือระดบั 50 บ่งชี (ว่า ภาคธุรกิจของยูโรโซนมีการขยายตวั แต่ขยายตวัในอตัราที�ชะลอลง ทั (งในส่วนของกิจกรรม

ทางธุรกิจและคําสั�งซื (อใหม่  โดยดชันี PMI ภาคบริการเบื (องต้นของยโูรโซน อยู่ที� 50.1 ในเดือนส.ค. ลดลงจาก 54.7 ในเดือนก.ค. และเป็นระดบัตํ�าสุดในรอบ 

2 เดือนเช่นกนั  ขณะที�ดชันี PMI ภาคการผลิตเบื (องต้นของยโูรโซนอยู่ที� 51.7 ในเดือนส.ค. ขยบัลงเล็กน้อยจาก 51.8 ในเดือนก.ค. 

• (-) PMI ชี �การฟื�นตัวของเยอรมนีสูญเสียแรงผลักดันขณะภาคบริการยังยํ3าแย่ในส.ค.  การสํารวจแสดงในวนันี (ว่า การฟื(นตวัของภาคบริการของ

เยอรมนีจากการระบาดของโควิด-19 ชะลอลงในเดือนส.ค. ขณะที�กิจกรรมในภาคบริการเกือบหยุดชะงกัอย่างไม่คาดคิด  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) 

รวมขั (นต้นของเยอรมนีจาก IHS Markit ร่วงสู่ 53.7 จาก 55.3 ในเดือนก.ค. 

• (-) อียูหารือ"CureVac"ซื �อวัคซีนโควิด-19 จํานวน 225 ล้านโดส  คณะกรรมาธิการยุโรปและบริษัท CureVac ซึ�งเป็นบริษัทไบโอเทคเยอรมนัระบุเมื�อ

วานนี (ว่า ทั (ง 2 ฝ่ายสรุปการเจรจารอบแรกสําหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 225 ล้านโดสแก่ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป (EU)  

คณะกรรมาธิการยโุรปอยู่ระหวา่งเจรจากบับริษัท Johnson & Johnson และ Sanofi เพื�อซื (อวคัซีนโควิด-19 ที�อยู่ระหว่างการพฒันาเช่นกนั และเห็นชอบใน

สปัดาห์ที�ผ่านมาในการทําข้อตกลงล่วงหน้ากบับริษัท AstraZeneca สําหรับวคัซีนที�ทางบริษัทกําลงัพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดอย่างน้อย 300 

ล้านโดส 

• (-) "มาร์ค โมเบียส"แนะนักลงทุนอย่าซื �อทองระยะนี � จนกว่าราคาจะพักฐาน  มาร์ค โมเบียส ผู้ ก่อตั (งบริษัทโมเบียส แคปิตลั พาร์ทเนอร์ส เปิดเผยกบั

หนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล นิวส์ วา่ นกัลงทนุไม่ควรซื (อทองคําในระยะนี ( จนกวา่ราคาทองจะเข้าสู่ระยะพกัฐาน ซึ�งสวนทางกบัที�เขาเคยกล่าวไว้เมื�อเดือนก.ค.

ที�ผ่านมาว่า นกัลงทนุควรเข้าซื (อทองคําอย่างต่อเนื�องแม้ราคาทองจะพุ่งขึ (นทํานิวไฮก็ตาม  โมเบียส ซึ�งได้ชื�อว่าเป็นนกัลงทนุในระดบัตํานาน ให้สมัภาษณ์

ล่าสดุกบัไฟแนนเชียล นิวส์วา่ "การลงทนุที�ปลอดภยัที�สดุคือหุ้น และโลหะมีคา่ เช่นทองคํา แตผ่มไม่แนะให้ให้ซื (อทองคําหรือโลหะมีค่าอื�นๆในระยะนี ( จนกว่า

ราคาทองจะเข้าสู่ระยะพักฐาน"    ทั (งนี ( ราคาทองคําพุ่งขึ (นประมาณ 26% นบัตั (งแต่ต้นปี 2563 และเมื�อวนัที� 3 ส.ค.ที�ผ่านมา ราคาทองคําทะยานขึ (นทะลุ

แนว 2,000 ดอลลาร์เป็นครั (งแรกในประวตัศิาสตร์ แตร่าคาทองร่วงลงอย่างหนกัในสปัดาห์ที�แล้ว    ในการให้สมัภาษณ์กบัไฟแนนเชียล นิวส์ล่าสุดนี ( โมเบียส

ยงัแนะนําด้วยว่า นกัลงทนุควรมองหาหุ้นในบริษัทที�มีผลประกอบการแข็งแกร่ง แทนการเข้าซื (อทองคํา  "หุ้นในบริษัทที�มีงบดลุบญัชีที�แข็งแกร่งและมีผล

ประกอบการที�เตบิโต ถือเป็นการลงทนุที�ดีที�สดุ" โมเบียสกล่าว  

ที3มา : 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 (ามนัรายสปัดาห์   -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  17.2** 24.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  1106K** 963K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี (นําเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board  1.4%** 2.0% 

วนัศกุร์ที� 21 ส.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการผลิตเบื (องต้นเดือนส.ค.  53.0** 51.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบริการเบื (องต้นเดือนส.ค.  50.8** 55.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการผลิตเบื (องต้นเดือนส.ค.  51.7** 51.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบริการเบื (องต้นเดือนส.ค.  50.1** 54.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการผลิตเบื (องต้นเดือนส.ค.  55.3** 53.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื (อ (PMI) ภาคการบริการเบื (องต้นเดือนส.ค.  60.1** 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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 14 สิงหาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


