
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,900 1,881 1,862 

1,946 1,963 1,984 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  3.65  ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,913.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนั
จากการดีดตวัขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีแตะระดบัสงูสดุ 0.716% ซึ�งเป็นระดบัที�สงูกว่า 0.7% เป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่วนัที� 17 ส.ค. เนื�องจากเริ�มมี
แรงขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  หลงันกัลงทนุกลบัมาเปิดรับความเสี�ยงอีกครั �งขานรับข่าวจีน-สหรัฐหารือทางการค้า  ตอกยํ �าภาพรวมความตึงเครียดทางการค้า
ระหว่าง 2 ประเทศที�บรรเทาเบาบางลง หลงัจากวานนี �นายแลร์รีย์ คดัโลว์ ที�ปรึกษาเศรษฐกิจทําเนียบขาว  ออกมาระบวุ่า เจ้าหน้าที�คณะบริหารภายใต้การนําของประธานาธิบดี
ทรัมป์ “พงึพอใจ” ที�จีนดําเนินการตามข้อตกลงการค้าระยะที� 1 สถานการณ์ดงักล่าวลดทอนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภยัจนกดดนัทองคํา  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําลดช่วง
ติดลบในเวลาต่อมาโดยได้รับแรงหนูนจากดัชนีดอลลาร์ที�อ่อนค่าลง -0.30% หลังดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคของสหรัฐร่วงลงติดต่อกันเป็นเดือนที� 2 ประกอบกับนักลงทุน
ระมดัระวงัการถือครองดอลลาร์  ก่อนที�ประธานเฟดจะกล่าวสนุทรพจน์ในวนัพฤหสับดีนี �  ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นอย่างแข็งแกร่งจนปิดตลาดในแดนบวกใน
ที�สดุ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -3.51 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1937.52 1913.80 1927.81 1928.11 3.65 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1948.36 26.90 45.21 

MA 50 Days 1875.09 22.30 43.60 

MA 200 Days 1675.24 18.06 45.99 

RSI 9 Days 45.17 51.68 63.60 

RSI 14 Days 49.57 55.82 61.88 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,248.87 -3.51 

ishare 17,762.41 -144.79 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9423 -0.1640 0.1038 

10 วนั 0.8328 0.0174 0.6759 

20 วนั 0.4959 -0.0858 0.1538 

50 วนั 0.9571 0.7777 0.9480 

100 วนั 0.9619 0.6321 0.9040 

200 วนั 0.7112 -0.3932 0.6853 

 

 

26 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                แรงขายเริ มลดลงทําให้มีลุ้นที ราคาอาจไป
ทดสอบแนวต้านโซนที 1,946-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายทาํกําไรระยะสั .นออกมา 
หากราคาทองคําอาจอ่อนตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,906-
1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคายงัคงเคลื�อนไหวในกรอบในทิศทางออ่นตวัลง หากราคาทองคําขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,946  ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากยืนได้แข็งแกร่ง ยงัคงมีโอกาสปรับตวัขึ �นไปทดสอบ แนวต้านถดัไปที� 1,963 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี �) 
แตห่ากผ่านแนวต้านแรกไมไ่ด้ ราคาจะออ่นตวัลงทดสอบแนวรับอยูใ่นบริเวณ 1,906-1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) Conference Board เผยดัชนีความเชือมันผู้บริโภคสหรัฐร่วงเดือนที 2 ในส.ค.  ผลสํารวจของ Conference Board ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยั

เศรษฐกิจ ระบวุ่า ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 84.8 ในเดือนส.ค. จากระดบั 91.7 ในเดือนก.ค. และตํ�ากว่าตวัเลขคาดการณ์

ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 93.0 

• (+) "เอสแอนด์พ ีคอร์โลจกิ เคส ชิลเลอร์"เผยราคาบ้านสหรัฐเพิมขึ .น 4.3% ในเดือนมิ.ย.  ผลสํารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ 

ระบวุ่า ดชันีราคาบ้านทั�วประเทศในสหรัฐเพิ�มขึ �น 4.3% ในเดือนมิ.ย. เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที�แล้ว สอดคล้องกบัเดือนพ.ค.  ส่วนดชันีราคา

บ้านใน 20 เมืองของสหรัฐ เพิ�มขึ �น 3.5% หลงัจากเพิ�มขึ �น 3.6% ในเดือนพ.ค. ราคาบ้านเพิ�มขึ �นสงูสดุในเมืองฟีนิกซ์ ซแีอตเติล และแทมปา 

• (+) ยูโรแข็งเทียบดอลล์ ขานรับดัชนีความเชือมันเยอรมนีสดใส  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (25 ส.ค.) ขานรับดชันีความเชื�อมั�นภาคธุรกิจของเยอรมนีที�ดีดตวัสงูกว่าคาดในเดือนส.ค. ขณะที�ดอลลาร์ถกูกดดนัจาก

รายงานดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคของสหรัฐที�ร่วงลงติดต่อกนัเป็นเดือนที� 2  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบั

สกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.31% แตะที� 93.0136 เมื�อคืนนี �  ยูโรแข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 1.1835 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1790 ดอลลาร์ 

ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3146 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3056 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ร่ะดบั 0.7195 ดอลลาร์

สหรัฐ จากระดบั 0.7160 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 106.32 เยน จากระดบั 105.96 เยน แต่อ่อนค่าลงเมื�อ

เทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9077 ฟรังก์ จากระดบั 0.9112 ฟรังก์  

• (-) ทีปรึกษาศก.ทาํเนียบขาวเผยสหรัฐพอใจจนีทาํตามข้อตกลงการค้า    เมื�อวานนี �นายแลร์รีย์ คดัโลว์ ที�ปรึกษาเศรษฐกิจทําเนียบขาวระบวุ่า 

เจ้าหน้าที�คณะบริหารภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐพงึพอใจที�จีนดําเนินการตามข้อตกลงการค้าระยะที� 1 กบัสหรัฐ หลงั

การหารือในระดบัสงูทางโทรศัพท์เพื�อทบทวนความคืบหน้า  เขากล่าวว่า นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้ แทนการค้าสหรัฐ "พอใจ" ต่อการดําเนินการ

จนถึงขณะนี �ของจีน และจีนซื �อโภคภณัฑ์เกษตรมากขึ �น ซึ�งจะช่วยหนนุการเติบโตด้านการจ้างงานของสหรัฐ "การประชมุดงักล่าวค่อนข้างราบรื�น 

เป็นการประชมุทบทวนตามปกติ" 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งสูงสุดรอบกว่า 13 ปีในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ �น 13.9% สู่

ระดับ 901,000 ยูนิตในเดือนก.ค. เมื�อเทียบรายเดือน ซึ�งเป็นระดับสูงสุดนับตั �งแต่เดือนธ.ค.2549 และสูงกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดับ 

785,000 ยนิูต  เมื�อเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ �น 36.3% ในเดือนก.ค. 

• (-) การค้าโลกฟื.นตัว 7.6% ในมิ.ย.หลังตกตําจากล็อกดาวน์  CPB World Trade Monitor ระบวุ่า การค้าทั�วโลกทะยานขึ �นในเดือนมิ.ย. ขณะที�

รัฐบาลต่างๆเริ�มเปิดเศรษฐกิจอีกครั �งจากการปิดเมืองอนัเข้มงวดในช่วงต้นปีนี � มีการเติบโตในเกือบทกุประเทศ หลงัการปรับลงครั �งใหญ่ในช่วง 3 

เดือนก่อนหน้า     แต่แม้หลงัการทะยานขึ �น 7.6% ในเดือนมิ.ย. การค้าลดลง 12.5% ในไตรมาส 2 ในขณะที�ดชันีทั�วไปอยู่ที�ระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแต่ปี 

2014  

• (+/-) หุ้นแอปเปิลฉุดดาวโจนส์ปิดลบ 60.02 จุด,Nasdaq ทาํนิวไฮรับแรงซื .อหุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (25 

ส.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิล และดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคของสหรัฐที�ปรับตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที� 2 อย่างไรก็ดี 

ดชันี Nasdaq และ S&P500 ปิดทํานิวไฮ เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจสขุภาพ  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 

28,248.44 จดุ ลดลง 60.02 จดุ หรือ -0.21% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,443.62 จดุ เพิ�มขึ �น 12.34 จดุ หรือ +0.36% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 

11,466.47 จดุ เพิ�มขึ �น 86.75 จดุ หรือ +0.76% 

 

 

 

                         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  -9.7%** -10.1% 

 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo  92.6** 90.5 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS  3.5%** 3.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก CB  84.8** 92.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค.  901K** 776K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์  18** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


