
  

                              ราคาพยายามปรับตัวขึ �นไปทดสอบแนวต้านที� 1,955-
1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ ประเมิน
ว่าราคาทองคําจะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,911 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ซึ�งเป็นระดับตํ�าสุดของสัปดาห์ที�ผ่านมา หากยืนไม่ได้ราคาอาจอ่อน
ตัวลง ทดสอบแนวรับสาํคัญ 1,897 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

24 สงิหาคม 2563 

สรุป การประชุมใหญ่พรรครีพบัลิกัน ซึ�งมีกําหนดจัดขึ �นในวนัจันทร์-วนัพฤหสับดีนี � ปธน.ทรัมป์ และ รองปธน.ไมค์ เพนซ์ จะเดินทางไปที�เมืองชาร์ล็อตต์ รัฐ
นอร์ทแคโรไลนา ในวนัจนัทร์นี � เพื�อเข้าร่วมการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันวนัแรก ซึ�งเป็นวนัที�สมาชิกรีพับลิกนัจะเสนอชื�อผู้ แทนพรรคลงเลือกตั �งชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ ซึ�งอาจมีการกล่าวโจมตีจีน เพื�อเลือกคะแนนเสียง ขณะที�ความขัดแย้งทางการทูตในวงกว้างของป
ธน.ทรัมป์กบัจีนไม่มีสญัญาณเบาบางลง ความเสี�ยงดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ ขณะที�นกัลงทนุเพิ�มความระมดัระวงัในการลงทนุสินทรัพย์
เสี�ยง อย่างไรก็ตาม ระยะสั �นแนะนําแบง่ทองคําออกขายบางส่วน หากราคาทองคําขยบัตวัขึ �นพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,955-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(สถานะขายตดัขาดทนุหากผ่าน 1,963 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์)เพราะหากไม่สามารถผ่านไปได้จะเกิดการย่อตวัเพื�อลงมาสร้างฐานของราคาอีกครั �ง โดยรอราคาอ่อน
ตวัลงแล้วเข้าซื �อเพื�อทํากําไรระยะสั �น หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,911-1,897 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

24/08/2563 16:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,938.62 1,945.66 7.04  0.36% 

Spot Silver ($) 26.67 26.69 0.02  0.09% 

เงนิบาท (฿/$) 31.53 31.42 -0.11  -0.33% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,950 28,950 0  0.00% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 44.35 44.60 0.25  0.56% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.27 42.60 0.33  0.78% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1774 1.1824 0.0050  0.42% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,911  1,897  1,885 

  1,963  1,981  2,006 

 

  



 

 

•  (+) แผนเปิดตัววัคซีนโควดิ-19 ของรัสเซียสร้างความกังวลเรื�องไวรัสกลายพันธ์ุ   แผนการเปิดตวัวคัซีนโควิด-19 ของรัสเซียภายใต้ชื�อ “Sputnik-V” 

แม้แต่ก่อนที�การทดลองอย่างเต็มรูปแบบจะแสดงประสิทธิภาพของวคัซีนดงักล่าว สร้างความกงัวลในกลุ่มผู้ เชี�ยวชาญ ซึ�งเตือนว่า วคัซีนที�มีประสิทธิภาพ

บางส่วนอาจทําให้โควิด-19 กลายพนัธุ์  ไวรัสต่างๆ ซึ�งรวมถึง SARS-CoV-2 เป็นที�ทราบในเรื�องความสามารถในการกลายพนัธุ์ตลอดเวลา และบ่อยครั �งที�

นั�นแทบไม่มีหรือไม่มีผลกระทบตอ่ความเสี�ยงตอ่ประชาชน  แตน่กัวทิยาศาสตร์บางรายกงัวลวา่ การเพิ�ม "แรงกดดนัเชิงวิวฒันาการ" ต่อโรคดงักล่าวด้วยการ

ใช้สิ�งที�อาจไม่ใช่วคัซีนป้องกนัอย่างเตม็รูปแบบอาจทําให้สิ�งตา่งๆเลวร้ายลง โดยพวกเขากล่าววา่ "ในแง่หนึ�ง การมีวคัซีนที�มีประสิทธิภาพตํ�า เลวร้ายกว่าการ

ไม่มีวคัซีน 

• (+) อินเดียออกมาตรการคุมเข้มวีซ่า,สถาบันการศกึษาเพื�อยับยั �งอิทธิพลจีน  อินเดียเพิ�มการควบคมุกิจกรรมของจีนในประเทศ, เพิ�มการตรวจสอบวี

ซ่า และทบทวนความสมัพนัธ์ของจีนกบัมหาวิทยาลยัท้องถิ�น ขณะที�ความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ประเทศทรุดลงอย่างต่อเนื�อง  เจ้าหน้าที�ระดบัสูงของอินเดีย

ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้รับแจ้งว่า วีซ่าสําหรับนกัธุรกิจ, นกัวิชาการ และผู้ เชี�ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และกล่◌ุมสนบัสนนุจีนจะต้อง

ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภยั มาตรการดงักล่าวคล้ายกบัมาตรการที�ใช้มายาวนานกบัปากีสถาน ซึ�งเป็นประเทศเพื�อนบ้านและคูอ่ริของอินเดีย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับข่าว FDA สหรัฐไฟเขียวใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด  ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งขึ �นในช่วงเปิดตลาดวนันี � หลงัประธานาธิบดี

โดนลัด์ ทรัมป์ แถลงยืนยนัว่า FDA สหรัฐไฟเขียวใช้พลาสมารักษาผู้ ป่วยโควิดได้แล้ว  ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที�ระดบั 369.83 จุด เพิ�มขึ �น 4.74 จุด 

หรือ +1.30%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดที� 4,948.71 จุด เพิ�มขึ �น 52.38 จุด, +1.07% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันี �ที� 12,945.97 จุด 

เพิ�มขึ �น 181.17 จดุ, +1.42%  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แหง่สหรัฐ ได้แถลงยืนยนัว่า สํานกังานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อนมุตัิให้ใช้พลาสมาที�

มีโปรตีนภูมิคุ้มกนั (convalescent plasma) ในการรักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ได้แล้ว โดยพลาสมาเหล่านี �คือนํ �าเลือดที�บริจาคโดยผู้ ที�ได้รับการรักษาโรคโค

วิด-19 จนหายดีแล้ว  ปธน.ทรัมป์ได้แถลงข่าวต่อสื�อมวลชนที�ทําเนียบขาวในช่วงเช้าวนันี �ตามเวลาไทยว่า "นี�เป็นวิธีการรักษาที�มีประสิทธิภาพมาก เราจะ

กระจายพลาสมาเหล่านี �ออกไปเพื�อให้ชาวอเมริกนัที�ป่วยด้วยโรคโควดิ-19 สามารถเข้าถงึการรักษานี �ได้มากขึ �น" 

• (-) ฮั� งเส็งปิดพุ่ง 437.74 จุด ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐแข็งแกร่ง  ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี �ปรับตวัเพิ�มขึ �น ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น

นิวยอร์กที�ปิดบวกเมื�อวนัศกุร์ โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ�งรวมถึงดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการ

ผลิตและภาคบริการ และยอดขายบ้านมือสอง  ดชันีฮั�งเส็งปิดวนันี �ที� 25,551.58 จุด เพิ�มขึ �น 437.74 จุด หรือ +1.74%  นอกจากนี � นักลงทนุยังจับตาการ

กล่าวสนุทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชมุประจําปีของเฟดซึ�งจะจดัขึ �นที�เมืองแจ็กสนั โฮล โดยนายพาวเวล

มีกําหนดกล่าวสนุทรพจน์ในวนัพฤหสับดีที� 27 ส.ค.นี � 

• (+/-) ดอลลาร์ทรงตัวขณะรอทศิทางจากถ้อยแถลงปธ.เฟด  ดอลลาร์ทรงตวั เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัในวนันี � ขณะที�เทรดเดอร์รอดขู้อมลูมากขึ �นเพื�อ

ประเมินภาวะเศรษฐกิจโลกและรอการประชมุประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที�แจ็คสนั โฮล เพื�อรอดแูนวโน้มนโยบายการเงินสหรัฐ  ความเชื�อมั�นใน

ดอลลาร์ปรับขึ �นในระดบัหนึ�งจากข้อมลูกิจกรรมธุรกิจและยอดขายบ้านที�เป็นแรงหนุน แต่ยังมีความวิตกว่า อาจจําเป็นต้องมีการผ่อนคลายทางการเงิน

เพิ�มเติมเพื�อทําให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที�เหมาะสม  สกุลเงินต่างๆแทบไม่มีปฏิกริยาต่อการที�สหรัฐให้อนุมตัิการรักษาโควิด-19 โดยใช้

พลาสมาเลือดจากผู้ ป่วยที�หายดีแล้ว ขณะที�นกัลงทนุรอข่าววคัซีนที�เชื�อถือได้  นอกจากนี � เทรดเดอร์หยวนและทั�วตลาดการเงินในวงกว้าง ยังจบัตามอง

ความสมัพันธ์จีน-สหรัฐ ขณะที�ความขดัแย้งทางการทตูในวงกว้างของปธน.ทรัมป์กบัจีนไม่มีสญัญาณเบาบางลง  "อาจจะมีการดีดตวัขึ �นในระยะสั �นใน

ดอลลาร์ เมื�อเทียบกบัยโูร" นกัวเิคราะห์กล่าว  "ในระยะยาว ดอลลาร์จะเริ�มการอ่อนตวัลงอีกครั �ง เนื�องจากเฟดจําเป็นต้องมุ่งมั�นต่อการผ่อนคลายเชิงรุกเป็น

เวลานานมาก"  เมื�อเทียบกบัยโูร ดอลลาร์ทรงตวัที� 1.1795 ดอลลาร์ รักษาแรงบวกของเมื�อปลายสปัดาห์ที�แล้ว               

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 24 ส.ค. - - ไม่มีตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

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

 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo   92.5 90.5 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   3.6% 3.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก CB   93.2 92.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค.   775K 776K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   10 10 

วนัพธุที� 26 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนก.ค.   1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.ค.   4.0% 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -1.6M 

วนัพฤหสับดีที� 27 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งที� 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -32.5% -32.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   - 1106K 

 20.10น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.5% 16.6% 

 วนัที� 1  ทั �งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดที� Jackson Hole   - - 

วนัศกุร์ที� 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนส.ค. ของ GfK   - -0.3 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.5% 0.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   1.5% 5.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.ค.   -0.3% -1.1% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.   51.0 51.9 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM   72.8 72.8 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 3.0% 

 วนัที� 2  ทั �งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดที� Jackson Hole   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก   ปานกลาง   น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

 *ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 21 สิงหาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


