
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,911 1,897 1,885 

1,963 1,981 2,006 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 14.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากระหว่างวนัราคาทองคําพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุบริเวณ  1,962.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจาก

การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงต้น  ขณะท่ีนกัลงทนุกําลงัรอสนุทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัพฤหสับดีนี ้ อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําไม่

สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไรทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์เส่ียงท่ีทะยานขึน้  ขานรับการท่ีสํานักงาน

อาหารและยาสหรัฐ (FDA) ได้อนมุติัให้ใช้พลาสมาท่ีมีโปรตีนภมิูคุ้มกนั (convalescent plasma) ในการรักษาผู้ ป่วย COVID-19 ข่าวดงักล่าวกระตุ้นความหวงัว่าความคืบหน้าเก่ียวกบั

การรักษา COVID-10 จะช่วยสนบัสนนุการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ  จนหนนุให้ดชันีดาวโจนส์ปิดระดบัเหนือ 28,000 จดุเป็นครัง้แรกในรอบ 6 เดือน  ขณะท่ีดชันี Nasdaq และ S&P500 ตา่ง

ก็ปิดทําระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  ประกอบกับสกุลเงินดอลลาร์พลิกจากการอ่อนค่ามาปิดระดับดัวยการแข็งค่าขึน้เล็กน้อย  จึงเป็นปัจจัยท่ีกลับมากดดันราคาทองคําเพ่ิมเติม  

สถานการณ์กล่าวส่งผลให้ราคาทองร่วงลงแรงเกือบ 40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากระดบัสงูสดุในระหว่างวนัสู่ระดบัต่ําสดุบริเวณ 1,923.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครอง

ทองคําไมเ่ปล่ียนแปลง  สําหรับวนันีติ้ดตามการเปิดเผยดชันีราคาบ้านจาก S&P/CS, ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก CB, ยอดขายบ้านใหม ่และดชันีภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1962.18 1923.20 1946.00 1924.46 -14.16 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1971.18 26.83 45.10 

MA 50 Days 1871.19 22.13 43.48 

MA 200 Days 1672.99 18.02 46.07 

RSI 9 Days 46.47 53.86 56.67 

RSI 14 Days 50.38 57.19 57.55 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.38 0.00 

ishare 17,907.20 +63.71 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9272 -0.0275 0.6432 
10 วนั 0.8380 0.4634 0.7335 
20 วนั 0.5134 0.0077 0.1733 
50 วนั 0.9597 0.7912 0.9500 
100 วนั 0.9619 0.6309 0.9032 
200 วนั 0.7045 -0.4016 0.6780 

 

 

25 สิงหาคม 2563 

คําแนะนาํ                เน้นการซือ้ขายเก็งกาํไรระยะสัน้ โดยเข้าซือ้ใน

บริเวณ 1,911-1,897 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหาก

หลุด 1,897 ดอลลาร์ต่อออนซ์) พิจารณาขายเพื่อทํากําไร

ช่วงสัน้หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,950-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ หลงัจากราคาทองคําทดสอบแนวรับโซน 1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัต่ําสดุ

ของสปัดาห์ก่อนหน้า) แล้วสามารถยืนได้จึงเกิดแรงซือ้พยงุราคาไว้ อย่างไรก็ตาม หากการปรับตวัขึน้ของ

ราคาไม่ผ่านโซนแนวต้านระยะสัน้อยู่ท่ี 1,950-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นกัลงทุนยงัคงต้องระมดัระวงัแรง

ขายทํากําไรเม่ือราคาดีดตวัขึน้ ทัง้นี ้ประเมินแนวรับโซน 1,911-1,897 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

   



 

 

• (+) WHO เตือนความเส่ียงจากการใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด  องค์การอนามยัโลก (WHO) มีท่าทีระมดัระวงัต่อข่าวท่ีว่า สหรัฐให้การอนมุติัต่อ

การใช้พลาสมาท่ีมีโปรตีนภมิูคุ้มกนั (convalescent plasma) ในการรักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 โดยพลาสมาเหลา่นีม้าจากผู้ ท่ีเคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 แต่

ได้รับการรักษาจนหายดี  WHO ระบุว่า ท่ีผ่านมา การรักษาผู้ ป่วยโควิด-19 โดยการใช้พลาสมา ยังคงมีประสิทธิภาพต่ํา  นายซอมยา สวามินาธาน 

หวัหน้านกัวิทยาศาสตร์ของ WHO กล่าวว่า การทดลองทางคลินิกพบว่า การรักษาผู้ ป่วยโควิด-19 โดยการใช้พลาสมา ประสบความสําเร็จเพียงไม่ก่ีครัง้ 

และควรมีการใช้ในการทดลองเท่านัน้ เพ่ือทําการประเมินผลต่อไป แทนท่ีจะมีการใช้รักษาในวงกว้าง  ทางด้านนายบรู๊ซ อายล์เวิร์ด ท่ีปรึกษาอาวโุสของ 

WHO กล่าวว่า   การรักษาโดยใช้พลาสมายงัเสี่ยงต่อความปลอดภยั โดยผู้ ท่ีได้รับพลาสมาอาจมีผลข้างเคียง ซึง่ทําให้มีไข้ และอาจมีการบาดเจ็บท่ีปอด

อย่างรุนแรง หรืออาจเกิดปัญหาด้านการไหลเวียนของโลหิต 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 378.13 จุด ขานรับการรักษาโควิดคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ทะลแุนว 28,000 จดุเป็นครัง้แรกในรอบ 6 

เดือนเม่ือคืนนี ้(24 ส.ค.) ขณะท่ีดชันี Nasdaq และ S&P500 ต่างก็ปิดทํานิวไฮ หลงัจากสํานกังานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ได้อนมุติัให้ใช้พลาสมาท่ีมี

โปรตีนภมิูคุ้มกนั (convalescent plasma) ในการรักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 โดยข่าวดงักล่าวช่วยหนนุหุ้นกลุ่มท่ีเป็นความหวงัว่าจะได้ประโยชน์จากการ

ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ซึง่รวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบิน และกลุม่อตุสาหกรรม  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 28,308.46 จดุ เพ่ิมขึน้ 378.13 จดุ หรือ 

+1.35% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,431.28 จุด เพ่ิมขึน้ 34.12 จุด หรือ +1.00% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,379.72 จุด เพ่ิมขึน้ 67.92 จุด หรือ 

+0.60% 

• (-) WHO เผย 172 ประเทศร่วมโครงการ COVAX ระดมเงนิทุนซือ้วัคซีนต้านโควิด  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซสุ ผู้ อํานวยการใหญ่ของ

องค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า ประเทศต่างๆทัว่โลกจํานวน 172 ประเทศได้เข้าร่วมโครงการ COVAX ของ WHO ในการระดมเงินทนุเพ่ือจดัซือ้

วคัซีนต้านโควิด-19 เพ่ือรับประกนัว่าประเทศสมาชิกจะสามารถเข้าถึงวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  นายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่า ขณะนีมี้วคัซีน 9 

ตวัในโครงการ COVAX และ WHO กําลงัประเมินวคัซีนที่อาจมีการเพ่ิมในโครงการอีก 9 ตวั 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเลก็น้อย นลท.จบัตา"พาวเวล"แถลงที่แจก็สันโฮล  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(24 ส.ค.) ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการกลา่วสนุทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการ

ประชมุประจําปีของเฟดซึง่จะจดัขึน้ท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัจบัตาข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐในสปัดาห์นี ้ซึง่รวมถึงผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2563 และยอดขายสินค้าคงทนเดือนก.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุ

เงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ขยบัลง 0.06% แตะท่ี 93.3009 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 105.96 เยน จากระดบั 105.81 

เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.3232 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3189 ดอลลาร์แคนาดา แตเ่ม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์

อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.9112 ฟรังก์ จากระดับ 0.9122 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดับ 1.1790 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1787 

ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะท่ีระดบั 1.3056 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3093 ดอลลาร์  

• (+/-) "รีพับลิกัน"เสนอช่ือ"ทรัมป์"เป็นตัวแทนพรรคชิงเก้าอีป้ธน.สหรัฐอย่างเป็นทางการ  พรรครีพบัลิกนัประกาศเสนอช่ือประธานาธิบดีโดนลัด์ 

ทรัมป์เป็นตวัแทนของพรรคเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในการประชมุใหญ่ของพรรคในวนันี ้ การประชมุดงักล่าวมีขึน้ในรัฐนอร์ท

แคโรไลนา โดยจะใช้เวลา 4 วนั และไฮไลท์จะอยู่ท่ีการกล่าวสนุทรพจน์ของปธน.ทรัมป์ท่ีทําเนียบขาวในวนัพฤหสับดีนีเ้พ่ือตอบรับการเสนอช่ือดงักล่าว  

ขณะนี ้ผลการสํารวจของทกุสํานกัต่างฟันธงว่า โจ ไบเดน ตวัแทนพรรคเดโมแครต จะมีชยัชนะเหนือปธน.ทรัมป์ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในวนัท่ี 3 

พ.ย.นี ้และหากปธน.ทรัมป์ประสบความพ่ายแพ้จริง เขาก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกท่ีดํารงตําแหน่งเพียงวาระเดียว นบัตัง้แตอ่ดีตประธานาธิบดี

จอร์จ เอช ดบัเบิลย ูบชุ ซึง่พา่ยแพ้ตอ่อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตนัจากพรรคเดโมแครตในปี 2535 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 24 ส.ค. - - ไมมี่ตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 25 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ประมาณการครัง้สดุท้าย GDP ไตรมาส  2/2020   
-10.1% -10.1% 

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

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก CB   
93.2 92.6 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   
10 10 

วนัพธุท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   
1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนก.ค.   
4.0% 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -1.6M 

วนัพฤหสับดีที่ 27 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ท่ี 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   
-32.5% -32.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
- 1106K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ค.   
5.5% 16.6% 

 วนัที่ 1  ทัง้หมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดท่ี Jackson Hole   
- - 

วนัศกุร์ที่ 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค. ของ GfK   
- -0.3 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   
0.5% 0.2% 

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

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

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.   
51.0 51.9 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM   
72.8 72.8 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้จาก UoM   
- 3.0% 

 วนัที่ 2  ทัง้หมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดท่ี Jackson Hole   
- - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก   ปานกลาง   น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 21 สิงหาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


