
 

 

 

   

1,911  1,897  1,885 

 1,946  1,963  1,981 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ย่อตวัลงมาแกว่งในแดนลบ แมช่้วงแรกจะดีดขึ �นทดสอบ  1,946 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่ไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ โดยปัจจยักดดนัมาจาก 1) ตวัเลข
เศรษฐกิจสหรฐัฟื�นขึ �น หลงัวนัศุกร ์PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการออกมาที9 54.7 ในเดือนส.ค. ซึ9งเป็นระดับสงูสุดในรอบ 18 เดือน และบ่งชี �ว่าเศรษฐกิจของสหรฐักาํลัง
ขยายตวัเป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์ช่วยหนนุดอลลารแ์ข็งค่าขึ �น และกระตุน้แรงขายทองคาํ  2) ยอดผูติ้ดเชื �อรายวนั (Daily New Cases) ในสหรฐัชะลอ
ตัวลงมาเหลือเพียง 30,000 กว่าราย/วัน เพิ9มความหวังการฟื�นตัวของเศรษฐกิจ 3) ความคืบหนา้การเร่งผลิตยารกัษาและวัคซีนตา้นโควิด-19 ที9ดีขึ �นต่อเนื9อง หลังจากล่าสุด 
องคก์ารอาหารและยาของสหรฐั (FDA) ไดอ้นมุัติใหใ้ชพ้ลาสมาที9มีโปรตีนภมูิคุม้กนั (convalescent plasma) ในการรกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ไดแ้ลว้ โดยพลาสมาเหล่านี �คือนํ�า
เลือดที9บริจาคโดยผูที้9ไดร้บัการรกัษาโรคโควิด-19 จนหายดีแลว้  ช่วยเพิ9มความหวงัในการรกัษาผูป่้วยโควิด-19ในสหรฐั  นอกจากนี � รายงานข่าวระบวุ่า ปธน.ทรมัป์ กาํลงัเตรียม
พิจารณาใหส้ถานะ "fast track" กบัการทดสอบวคัซีนที9พฒันาโดย Oxford University ร่วมกบั AstraZeneca ซึ9งหวงัจะนาํมาเร่งฉีดใหก้บัชาวอเมรกินัใหท้นัก่อนการเลือกตั�งปธน.
สหรฐัในเดือนพ.ย.นี � จึงแนะนาํความคืบหนา้ต่อไปอย่างใกลชิ้ด ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองคาํปรบัตวัลงค่อนขา้งมากในช่วงที9ผ่าน ขณะที9การดีดตวัขึ �นค่อนขา้ง
จาํกดั แมว่้าแรงขายจะลดลงแต่หากราคาทองคาํไม่สามารถยืน 1,946 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้โดยนกัลงทนุตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรออกมาเพิ9ม ซึ9งอาจกดดนัราคาทองคาํให้
ลงสู่แนวรบัในระดบั 1,911-1,897 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ ใหแ้บ่งทองคาํออกขายเพื9อทาํกาํไรบางส่วน หากราคาทองคาํดีดตวัขึ �นไม่สามารถยืนเหนือโซน
แนวตา้น 1,946-1,963 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายออกไป  สาํหรบัผูที้9ไม่มีทองคาํในมือรอดบูรเิวณ 1,911-1,897 ดอลลารต่์อออนซ ์หากสามารถยืนไดอ้ย่าง
มั9นคงถือเป็นจดุซื �อเก็งกาํไรระยะสั�นอีกครั�ง 

          หากราคาทองคําไม่สามารถยืน  1,946 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์ให ้แบ่งขายทาํกาํไรบางส่วน แต่หากผ่านแนวตา้นโซน 1,963 

ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ให ้ชะลอการขายออกไป และเมื.อราคาอ ่อน

ตัวลงให ้เข ้าซ ื0อคืนบร ิเวณแนวร ับ 1,911-1,897 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

24 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

24/08/2563  11.54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,938.62 1,931.99 -6.63  -0.34% 

Spot Silver ($) 26.67 26.47 -0.20  -0.74% 

เงนิบาท (฿/$) 31.53 31.56 0.03  0.10% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,950 28,900 -50  -0.17% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.35 44.33 -0.02  -0.05% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.27 42.26 -0.01  -0.02% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1774 1.1791 0.0017  0.15% 

ที.มา : Bisnews 

 



 

 

 (-) FDA ยืนยันไฟเข ียวใช้พลาสมาผู้หายป่วยโควิด-19 ร ักษาผู้ต ิดเช ื0ออาการหนัก  เมื9อวานนี�องคก์ารอาหารและยาของสหรฐั (FDA) ยืนยนัว่า 
ได้ไฟเขียวการใช้พลาสมาเลือดจากผู้ป่วยโควิด-19 ที9หายดีแล้วสาํหรบัการรักษาผู้ติดเชื �อโควิด-19 ที9มีอาการรุนแรง ก่อนหน้านี� มีรายงานว่า 
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัวางแผนประกาศการอนมุตักิารใชพ้ลาสมาจากผูที้9หายป่วยจากโควดิ-19 เป็นการฉกุเฉิน ซึ9งมีขึ �นหลงัจากที9เขา
กล่าวหาว่า FDA ชะลอการเผยแพร่การรกัษาที9ประสบความสาํเร็จจนกว่าจะผ่านพน้การเลือกตั�งประธานาธิบดีเดือนพ.ย. เขายอมรบัว่า ทาํเนียบขาว
จะผลกัดนัประเดน็ดงักล่าวหากการรกัษาพิสจูนแ์ลว้ว่ามีอตัราความสาํเรจ็ที9ดี 

 (-) ปธน.ทร ัมป์ อาจพจิารณาอนุญาตเร ่งกระบวนการพัฒนาวัคซนีโควดิก่อนวันเลือกตั0ง สถานีข่าว CNBC รายงานว่า ประธานาธิบดี โดนลัด ์
ทรมัป์ กาํลังพิจารณาอนุญาตเร่งกระบวนการทดลองวคัซีนตา้นโควิด-19 ของบริษัทยาแห่งหนึ9ง เพื9อใหพ้รอ้มใชง้านในสหรฐัฯ ไดก่้อนการเลือกตั�ง
ประธานาธิบดีในตน้เดือนพฤศจิกายนนี� สถานีข่าว CNBC รายงานโดยอา้งขอ้มูลจากหนังสือพิมพ์ The Financial Times ที9กล่าวว่าไดพู้ดคุยกับ
แหล่งข่าวที9ใกลชิ้ดกบัประเด็นนี� 3 ราย ซึ9งระบุว่า ปธน.ทรมัป์ กาํลงัพิจารณาการเร่งกระบวนการใหก้บับริษัท แอสทราเซเนกา (AstraZeneca) ของ
องักฤษ ซึ9งไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูผ้ลิตวคัซีนตา้นโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟ์อรด์ ที9เป็นเจา้ของโครงการนี� The Financial Times รายงานว่า 
หนึ9งในวธีิการเรง่กระบวนการนี�คือ การใหส้าํนกังานอาหารและยาของสหรฐัฯ หรือ FDA ใหอ้าํนาจเป็นกรณีฉกุเฉิน (Emergency Use Authorization) 
แก่บรษัิทแหง่นี� เพื9อผลิตวคัซีน 

 (-) ร ัสเซ ียวางแผนผลิตวัคซ ีนโควิด 6 ล้านโดสต่อเดือน สาํนกัข่าว RIA รายงานอา้งอิงนายเดนิส มานทรูอฟ รฐัมนตรีอตุสาหกรรมรสัเซียเมื9อวาน
นี�วา่ รสัเซียคาดวา่จะผลิตวคัซีนโควิด-19 ระหวา่ง 1.5 - 2 ลา้นโดสต่อเดือนภายในสิ �นปีนี� และจะคอ่ยๆเพิ9มการผลิตสู่ 6 ลา้นโดสตอ่เดือน การทดลอง
วคัซีนโควดิ-19 ขนาดใหญ่ ซึ9งพฒันาโดยสถาบนักามาเลยาของรสัเซีย มีกาํหนดเริ9มตน้ในรสัเซียสปัดาหห์นา้ 

 (-) ห ุ้น "Tencent"พ ุ่งสูงสุดรอบ 2 สัปดาหห์ลังสหรัฐร ับรองบร ิษัทสหรัฐยังสามารถใช้"WeChat"ในจีน หุน้ของบริษัท Tencent Holdings Ltd 
ทะยานขึ �นมากที9สุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากที9มีรายงานว่า เจ้าหน้าที9ทาํเนียบขาวเรียกความมั9นใจธุรกิจอเมริกันว่า การแบนแอพพลิเคชั9น 
"WeChat" จะไม่เป็นไปในวงกวา้งอย่างที9กังวล หุน้ Tencent Holdings Ltd  ซึ9งเป็นเจา้ของแอพพลิเคชั9น "WeChat" ทะยานขึ �นถึง 4.2% ในฮ่องกงใน
วนันี� หลงัจากที9แหล่งข่าวระบุว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัพยายามสรา้งความมั9นใจแก่บริษัทสหรฐัเป็นการส่วนตวั ซึ9ง
รวมถึงบริษัท Apple Inc โดยระบุว่า บริษัทเหล่านั�นยงัคงสามารถทาํธุรกิจกบัแอพพลิเคชั9นส่งขอ้ความ "WeChat" ของ Tencent ในจีน  เมื9อไม่กี9วนัที9
ผ่านมา เจา้หนา้ที9คณะบรหิารระดบัสูงของสหรฐัไดต้ิดต่อไปยงับรษัิทบางแห่ง โดยตระหนกัว่า ผลกระทบจากการแบนแอพพลิเคชั9นดงักล่าวอย่างเต็ม
รูปแบบอาจสรา้งความเสียหายตอ่เทคโนโลยี, ภาคคา้ปลีก, อตุสาหกรรมเกม, โทรคมนาคม และอตุสาหกรรมอื9นๆของสหรฐั 

 (+/-) "ทร ัมป์ "  เตร ียมข ึ0นกล่าวปราศรัยตลอด 4 วัน ระหว่างการประชุมใหญ่พรรคร ีพ ับลิกัน  ทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ 
เปิดเผยว่า ปธน.ทรมัป์จะกล่าวปราศรยัในการประชุมใหญ่พรรครีพบัลิกนั (RNC) ทกุวนัตลอดระยะเวลา 4 วนัของการจดัประชุม นายเจสนั มิลเลอร ์
ที9ปรกึษาอาวโุสของทีมหาเสียงปธน.ทรมัป์เปิดเผยกบัสาํนกัข่าวเอ็นบีซีนิวสว์่า "คณุจะไดเ้หน็ปธน.ทรมัป์ พูดถงึประเดน็ที9หลากหลายในการประชุมแต่
ละคืน" นายมิลเลอรร์ะบุว่า การประชุมใหญ่พรรครีพับลิกัน ซึ9งมีกาํหนดจัดขึ �นในวันจันทรจ์นถึงวนัพฤหัสบดีนี� จะโฟกัสไปที9 "ความสาํเร็จตลอด
ระยะเวลา 4 ปีที9ผ่านมาของเรากบัปธน.ทรมัป์ และสิ9งที9จะเกิดขึ �นต่อไปเมื9อปธน.ทรมัป์ไดเ้ป็นปธน.สมยัที9 2" ตามกาํหนดการ ปธน.ทรมัป์ และรองป
ธน.ไมค ์เพนซ ์จะเดินทางไปที9เมืองชารล์็อตต ์รฐันอรท์แคโรไลนา ในวนัจนัทรนี์� เพื9อเขา้รว่มการประชมุใหญ่พรรครีพบัลิกนัวนัแรก ซึ9งเป็นวนัที9สมาชิกรี
พบัลิกนัจะเสนอชื9อผูแ้ทนพรรคลงเลือกตั�งชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ 

 (+/-) ดอลลารท์รงตัวขณะนักลงทุนรอถ้อยแถลงปธ .เฟด  ดอลลารท์รงตวั เมื9อเทียบกับสกุลเงินหลักในวนันี� ขณะที9เทรดเดอรร์อการประชุม
ประจาํปีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที9แจ็คสนั โฮล เพื9อรอดแูนวโนม้นโยบายการเงินสหรฐั  ความเชื9อมั9นในดอลลารป์รบัขึ �นในระดบัหนึ9งจากขอ้มลู
กิจกรรมธุรกิจและยอดขายบา้นที9เป็นแรงหนุน แต่ยังมีความวิตกว่า อาจจาํเป็นตอ้งมีการผ่อนคลายทางการเงินเพิ9มเติมเพื9อทาํใหก้ารขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอยู่ในทศิทางที9เหมาะสม 

 
  ที.มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

วนัจนัทรที์9 24 ส.ค. - - ไม่มีตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที9 25 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020   -10.1% -10.1% 

 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื9อมั9นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo   92.5 90.5 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   3.6% 3.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื9อมั9นผูบ้รโิภคเดือนส.ค.จาก CB   93.2 92.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.   775K 776K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์   10 10 

วนัพธุที9 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั9งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนก.ค.   1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั9งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ค.   4.0% 7.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -1.6M 

วนัพฤหสับดีที9 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งที9 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -32.5% -32.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 1106K 

 20.10น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที9รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.5% 16.6% 

 วนัที9 1  ทั�งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจาํปีของเฟดที9 Jackson Hole   - - 

วนัศกุรที์9 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื9อมั9นผูบ้รโิภคเดือนส.ค. ของ GfK   - -0.3 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื�นฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.5% 0.2% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   1.5% 5.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ค.   -0.3% -1.1% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.   51.0 51.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื9อมั9นผูบ้รโิภคจาก UoM   72.8 72.8 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟอ้จาก UoM   - 3.0% 

 วนัที9 2  ทั�งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจาํปีของเฟดที9 Jackson Hole   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก   ปานกลาง   นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที9มีการประกาศออกมา 

*ที9มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที9 21 สิงหาคม 2563 ซึ9งอาจมีการเปลี9ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


