
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,924 1,906 1,885 

1,960 1,981 2,006 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 20.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์   โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการชะลอการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเผย

วา่ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานจํานวน 1.106 ล้านรายในสปัดาห์ท่ีแล้วซึง่ “สงูกว่า” ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 923,000 ราย โดยอาจเป็นสญัญาณเตือนว่าตลาดแรงงานกําลงั

ถอยหลงัหลงักลบั และการกลบัมาฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอาจชะลอตวัลง  ขณะท่ีดชันีภาวะธุรกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติกจากเฟดฟิลาเดเฟีย ลดลงเกินคาดสู่ระดบั 17.2 ในเดือนส.ค.

เช่นกนั  สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้นกัลงทนุชะลอการเข้าซือ้ดอลลาร์จนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคํา  พร้อมกนันี ้ เร่ิมได้เห็นแรงซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั จากความวิตก

เก่ียวกบัแนวโน้มการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ  เป็นผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดบัต่ําสดุ 0.646%ส่วนอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี 

ปรับตวัลงสู่ระดบั 1.377%  ซึ่งเม่ืออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวั “ลดลง” จึงทําให้ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการถือครองทองคํา “ลดลง” ตาม  จึงเป็นอีกปัจจยัท่ีหนุน

ราคาทองคํา  อย่างไรก็ดี  การปรับตวัขึน้ของราคาทองคํายงัคงไม่มากเช่นกนั  โดยราคายงัไม่สามารถทะลผุ่านโซน 1,955 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่

เปล่ียนแปลง  สําหรับวนันีติ้ดตามการเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการเบือ้งต้นจากมาร์กิต  รวมถงึยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1955.32 1923.91 1927.87 1949.85 20.75 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1956.58 26.96 45.08 

MA 50 Days 1863.22 21.77 43.30 

MA 200 Days 1668.45 17.92 46.24 

RSI 9 Days 48.15 57.99 54.98 

RSI 14 Days 52.00 60.35 57.00 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.38 0.00 

ishare 17,817.43 -115.84 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.8684 0.5670 0.4903 
10 วนั 0.9033 -0.1821 -0.0466 
20 วนั 0.6469 0.1622 0.3518 
50 วนั 0.9649 0.7901 0.9521 
100 วนั 0.9629 0.6278 0.9024 
200 วนั 0.6899 -0.4177 0.6628 

 

 

21 สิงหาคม 2563 

คําแนะนาํ                ราคายังมีโอกาสทดสอบแนวต้านโซนที่ 1,960-

1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยให้ดูแรงซือ้แรงขายในช่วงนี ้

เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่หากราคาอ่อนตัวลงสามารถ

ยืนเหนือ 1,933-1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนําเข้าซือ้

เกง็กาํไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้ว่าราคาจะดีดตวัขึน้หลงัจากยืนเหนือโซน  1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ระดบัต่ําสดุของวนัพุธและวนั

พฤหสับดี) แต่กรอบแนวต้านด้านบนไม่กว้างมากนกั หากยงัสามารถไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,960-1,981 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทําให้เกิดการอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรับบริเวณท่ี 1,933-1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

แตห่ากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ประเมินวา่เป็นเพียงแรงขายทํากําไรระยะสัน้ 

  

   



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้

แรกจํานวน 1.106 ล้านรายในสปัดาห์ท่ีแล้ว สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 923,000 ราย  นอกจากนี ้กระทรวงแรงงานยงัได้ปรับตวัเลขผู้

ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกท่ีมีการรายงานในสปัดาห์ท่ีแล้ว โดยปรับเพ่ิมขึน้ 8,000 ราย สูร่ะดบั 971,000 ราย 

• (+) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกจิมิด-แอตแลนตกิตํ่ากว่าคาดในเดือนส.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันี

ภาวะธุรกิจในภมูิภาคมิด-แอตแลนตกิ ลดลงสูร่ะดบั 17.2 ในเดือนส.ค. จากระดบั 24.1 ในเดือนก.ค. และต่ํากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดท่ีระดบั 21.0 

• (+) เงินดอลล์อ่อนหลังสหรัฐเผยตัวเลขคนว่างงานสูงกว่าคาด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(20 ส.ค.) หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานสงูกว่า 1 ล้านรายในสปัดาห์ท่ี

ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของ

ดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ปรับตวัลง 0.09% แตะท่ี 92.7998 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน 

ท่ีระดับ 105.77 เยน จากระดับ 105.90 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 0.9084 ฟรังก์ จากระดับ 0.9136 ฟรังก์ นอกจากนี ้

ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3186 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1850 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1856 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3207 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.3115 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 0.7191 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7203 ดอลลาร์สหรัฐ 

•  (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 46.85 จุด, Nasdaq ทํานิวไฮต่อเน่ือง รับแรงซือ้หุ้นเทคโนฯ  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(20 

ส.ค.) ขณะท่ีดชันี Nasdaq ปิดทํานิวไฮ เน่ืองจากนกัลงทนุแห่ซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลยีอย่างคกึคกั ท่ามกลางความหวงัท่ีว่าอตุสาหกรรมเทคโนโลยีจะ

ฟืน้ตวัเร็วกวา่ภาคสว่นอ่ืนๆในชว่งเวลาท่ีเศรษฐกิจสหรัฐยงัคงเผชิญกบัวิกฤตโควิด-19 โดยแรงซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลยีได้ชว่ยสกดัปัจจยัลบจากตวัเลข

คนว่างงานในสหรัฐท่ีสงูกว่าการคาดการณ์  ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 27,739.73 จุด เพ่ิมขึน้ 46.85 จุด หรือ +0.17% ขณะท่ีดชันี 

S&P500 ปิดท่ี 3,385.51 จดุ เพ่ิมขึน้ 10.66 จดุ หรือ +0.32% สว่นดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,264.95 จดุ เพ่ิมขึน้ 118.49 จดุ หรือ +1.06% 

• (-) Conference Board เผยดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจดีดตัวในเดือนก.ค.  Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชีนํ้าเศรษฐกิจ Leading Economic 

Index (LEI) ดีดตวัขึน้ 1.4% ในเดือนก.ค. หลงัจากพุง่ขึน้กวา่ 3% ในเดือนมิ.ย.และพ.ค. ขณะท่ีดิ่งลง 6.3% ในเดือนเม.ย. 

• (-) J&J เตรียมทดลองวัคซีนโควดิเฟส 3 พร้อมอาสาสมัครมากถงึ 60,000 ราย  บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยวา่ ทางบริษัท

จะทําการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 เฟส 3 ในเดือนก.ย. โดยจะมีอาสาสมคัรเข้าร่วมในโครงการมากถึง 60,000 ราย  การทดลองดงักลา่วจะ

มีขึน้ในสถานท่ีราว 180 แห่งทัง้ในสหรัฐและประเทศต่างๆ โดยอาสาสมคัรจะต้องมีอายมุากกว่า 18 ปีขึน้ไป  การทดลองวคัซีนต้านโควิด-19 ของ 

J&J ในครัง้นี ้ถือเป็นครัง้ใหญ่ท่ีสดุในโลก ขณะท่ีบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาจะทําการทดลองวคัซีนโดยมีอาสาสมคัรเพียง 30,000 ราย 

• (+/-) WHO เตือนยุโรปการ์ดตกเป็นสาเหตุโควดิระบาดรอบใหม่  องค์การอนามยัโลก (WHO) ออกโรงเตือนว่า การท่ียโุรปผอ่นคลายมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการท่ีประชาชนไม่ได้ใส่ใจต่อการดูแลตนเอง เป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดการระบาดรอบใหม่ในขณะนี ้ 

ทัง้นี ้เยอรมนีรายงานผู้ติดเชือ้รายใหม่จํานวน 1,707 รายในรอบ 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นจํานวนสงูสดุนับตัง้แต่เดือนเม.ย. ขณะท่ีสเปนมีผู้ติด

เชือ้รายใหม่ 3,715 ราย ซึ่งเป็นจํานวนสูงสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย.เช่นกัน  นายฮานส์ คลูช ผู้ อํานวยการประจําภูมิภาคยุโรปของ WHO กล่าวว่า 

ขณะนีศ้นูย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ท่ีอเมริกา แต่ภูมิภาคยโุรปก็มีลกัษณะการระบาดของตนเอง โดยมีแนวโน้มท่ีแตกต่างจาก

ภมูิภาคอ่ืนของโลก 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 17 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   
3.7** 17.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนส.ค. โดย NAHB   
78** 72 

วนัองัคารที่ 18 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   
1.50M** 1.24M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   
1.50M** 1.19M 

วนัพธุท่ี 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 ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-1.6M** -4.5M 

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจเดือนส.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   
17.2** 24.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
1106K** 963K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีนํ้าเศรษฐกิจเดือนก.ค.จาก Conference Board   
1.4%** 2.0% 

วนัศกุร์ที่ 21 ส.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
52.2 51.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
55.3 55.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
52.7 51.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
54.6 54.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
54.0 53.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
57.0 56.5 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
51.6 50.9 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้นเดือนส.ค.   
50.7 50.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.   
5.40M 4.72M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 14 สิงหาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


