
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,911 1,897 1,885 

1,946 1,963 1,981 

สรุป  ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัลดลง 11.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเริ�มปรับตวัลดลงในระหว่างการซื 'อขายของตลาดยโุรป  หลงัจากมาร์กิตเปิดเผยว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการทั 'งของยโูรโซน ฝรั�งเศส และเยอรมนีต่างก็ออกมาแย่เกินคาดทั 'งสิ 'น  สะท้อนการฟื'นตวัทางเศรษฐกิจในยโูรโซนที�ชะลอ
ตวัลง  ปัจจัยดงักล่าวกดดนัยโูรให้ร่วงลงแรง  จนเป็นปัจจัยหนนุดอลลาร์ให้แข็งค่าซึ�งส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคํา  นอกจากนี '  ดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มหลังจากมาร์กิต
เปิดเผยว่า  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจัดซื 'อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื 'องต้นของสหรัฐดีดตวัขึ 'นเกินคาดสู่ระดบั 54.7 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 18 เดือน  
ส่วนยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ 'นเกินคาดเช่นเดียวกนั  ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ 'น +0.49% ในวนัศกุร์  ประกอบกบัสินทรัพย์เสี�ยงทะยานขึ 'น  เห็นได้จากดชันีดาวโจนส์ที�ปิด
เพิ�มขึ 'น 190.60 จดุ ส่วนดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดที�ระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ในวนัศกุร์  จึงเป็นปัจจัยกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ส่งผลให้ราคาทองคํา
ร่วงลงกว่า 30ดอลลาร์ต่อออนซ์จากราคาเปิดตลาด  สู่ระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,911.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะมีแรงซื 'อ Buy the dip เข้ามาหนนุให้ราคาทองคําลด
ช่วงติดลบลง  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี 'ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1955.95 1911.13 1946.53 1938.62 -11.23 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1946.60 26.63 44.95 

MA 50 Days 1867.21 21.94 43.38 

MA 200 Days 1670.72 17.97 46.15 

RSI 9 Days 45.65 52.12 46.43 

RSI 14 Days 50.10 56.11 51.80 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.38 0.00 

ishare 17,843.49 +26.06 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9171 0.6083 0.5204 

10 วนั 0.9137 0.2189 0.1997 

20 วนั 0.5591 0.0885 0.2080 

50 วนั 0.9628 0.7962 0.9516 

100 วนั 0.9624 0.6277 0.9031 

200 วนั 0.6978 -0.4096 0.6704 

 

 

24 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                หากราคาทองคาํไม่สามารถยืน 1,946 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื&อทาํกําไรบางส่วน แต่
หากผ่านแนวต้านโซน1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ให้ชะลอ
การขายออกไป และเมื&อราคาอ่อนตัวลงให้เข้าซื .อคืนบริเวณ
แนวรับ 1,911-1,897 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคาทองคําปรับตวัลงคอ่นข้างมากในชว่งที�ผ่าน ขณะที�การดีดตวัขึ 'นคอ่นข้างจํากัด แม้ว่าแรงขายจะลดลง
แตห่ากราคาทองคําไมส่ามารถยืน 1,946 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ โดยนกัลงทนุต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไร
ออกมาเพิ�ม ซึ�งอาจกดดนัราคาทองคําให้ลงสูแ่นวรับในระดบั 1,911-1,897 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ 
ของราคา  



 

 

• (+) TikTok จ่อยื&นฟ้องรัฐบาลทรัมป์กรณีสั& งแบนธุรกิจวันจันทร์ที&จะถึงนี .  สื�อต่างประเทศรายงานว่า ติ[กต็อก (TikTok) แอปพลิเคชนัวิดีโอสั 'นยอด
นิยมของจีน เตรียมที�จะยื�นฟ้องดําเนินคดีอย่างเร็วที�สุดในวนัจนัทร์ที�จะถึงนี 'กบัคําสั�งบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐที�ห้ามประชาชน
และบริษัทสหรัฐใช้บริการหรือทําธุรกิจกบัติ[กตอ็ก และไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ�งเป็นบริษัทแม่  แหล่งข่าวเปิดเผยกบัสํานกัข่าวรอยเตอร์ว่า การฟ้องร้อง
ทางกฎหมายเกี�ยวข้องกับคําสั�งบริหารของปธน.ทรัมป์ที�ลงนามเมื�อวนัที� 6 ส.ค. เพื�อสั�งให้รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐแจกแจงรายการธุรกรรมที�เกี�ยวกบัไบต์
แดนซ์และบริษัทโฮลดิ 'งส์ในเครือซึ�งจะถูกห้ามการดําเนินธุรกรรมใดๆ หลงัจาก 45 วนั  แหล่งข่าวระบุว่า ติ[กต็อกวางแผนที�จะโต้แย้งคําสั�งบริหารของป
ธน.ทรัมป์ฉบบัวนัที� 6 ส.ค.ซึ�งอิงกบักฎหมายว่าด้วยอํานาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ ซึ�งลิดรอนสิทธิของติ[กต็อกในการได้รับการปฏิบตัิที�เป็น
ธรรมทางด้านกฎหมาย  นอกจากนี ' ติ[กตอ็กจะโต้แย้งที�ทําเนียบขาวจดัประเภทธุรกิจของติ[กตอ็กวา่เป็นภยัคกุคามตอ่ความมั�นคงแหง่ชาตด้ิวย   

• (+) "ทรัมป์"เผยอาจตัดขาด, ไม่ทาํธุรกิจกับจีน  ในการสมัภาษณ์ผ่านสถานีโทรทศัน์ Fox News  เมื�อวานนี ' ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ได้
แสดงความเป็นไปได้ในการแยกเศรษฐกิจสหรัฐจากจีน ซึ�งเป็นผู้ ซื 'อสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐ  ปธน.ทรัมป์กล่าวในตอนแรกว่า "เราไม่จําเป็นต้อง" ทําธุรกิจ
กบัจีน และตอ่มากล่าวเกี�ยวกบัการแยกเศรษฐกิจออกจากกนั "ครับ หากพวกเขาไม่ปฏิบตัิต่อเราอย่างถูกต้อง ผมจะดําเนินการเช่นนั 'นจริงๆ"  ปธน.ทรัมป์
ทําสงครามการค้าที�มีความเสี�ยงสงูกบัจีนก่อนบรรลขุ้อตกลงการค้าระยะที� 1 ในเดือนม.ค. นบัจากนั 'น เขาปิดโอกาสการเจรจาระยะที� 2 โดยระบุว่า เขาไม่
พอใจเกี�ยวกบัการรับมือของจีนตอ่การระบาดของโควดิ-19 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงนิหลัก ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื 'อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี ' (21 ส.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหว
ของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัขึ 'น 0.48% แตะที� 93.2489 เมื�อคืนนี '  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�
ระดบั 105.81 เยน จากระดบั 105.77 เยน, แข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9122 ฟรังก์ จากระดบั 0.9084 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่า
เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3189 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 
1.1787 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1850 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดับ 1.3093 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3207 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7160 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7191 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 190.60 จุด ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี ' (21 ส.ค.) ขณะที�ดชันี S&P500 
และ Nasdaq ปิดที�ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ 'นของหุ้นแอปเปิล และการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งของสหรัฐ  
ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 27,930.33 จุด เพิ�มขึ 'น 190.60 จุด หรือ +0.69%, ดัชนี S&P500 ปิดที� 3,397.16 จุด เพิ�มขึ 'น 11.65 จุด หรือ 
+0.34% และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,311.80 จดุ เพิ�มขึ 'น 46.85 จดุ หรือ +0.42% 

• (-) สหรัฐเผยยอดตดิเชื .อโควดิรายวันตํ&ากว่า 50,000 ราย 7 วันติดต่อกัน  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) รายงานว่า พบผู้ติดเชื 'อโค
วิด-19 รายใหม่ 46,754 รายในวนัเสาร์ที� 22 ส.ค. ซึ�งถือเป็นวนัที� 7 ติดต่อกันที�ยอดผู้ติดเชื 'อรายวนัตํ�ากว่า 50,000 ราย และนบัเป็นครั 'งแรกตั 'งแต่เดือน
ก.ค.ที�ยอดผู้ตดิเชื 'อรายวนัตํ�ากวา่ 50,000 รายตอ่เนื�องตลอดทั 'งสปัดาห์  สํานกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ นายโรเบิร์ต เรดฟิลด์ ผู้ อํานวยการ CDC กล่าวเมื�อวนั
ศกุร์วา่ "ผมมองวา่สถานการณ์ดีขึ 'นตลอด 4สปัดาห์ที�ผ่านมา และหวงัวา่จะดีขึ 'นอย่างตอ่เนื�อง"  โครงการเฝ้าติดตามโรคโควิด (COVID Tracking Project) 
รายงานวา่ การตรวจโควดิในสหรัฐเพิ�มขึ 'น ขณะที�พบผู้ตดิเชื 'อลดลง ซึ�งบง่ชี 'วา่การแพร่ระบาดของโควิดทั�วประเทศอาจกําลงัลดลง ขณะเดียวกนั จํานวนผู้
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ลดลงเป็นสปัดาห์ที� 3 ตดิตอ่กนั 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค.  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ 'น 24.7% ในเดือนก.ค. ซึ�งเป็นการทะยานขึ 'นมากที�สุดนบัตั 'งแต่ที�มีการรวบรวมข้อมลูในปี 2511  เมื�อเทียบรายปี ยอดขายบ้าน
มือสองเพิ�มขึ 'น 8.7% ในเดือนก.ค. 

• (-) "มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคผลิต-บริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบ 18 เดือนในส.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน 
เปิดเผยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื 'องต้นของสหรัฐ ดีดตวัสู่ระดบั 54.7 ในเดือนส.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 
18 เดือน จากระดบั 50.3 ในเดือนก.ค. 
 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 

 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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 21 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


