
 

 

 

   

1,930  1,900  1,878 

 1,981  2,000  2,013 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเช้าวันนี �แกว่งตัวในกรอบ 1,947 - 1,964 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที%วานนี � ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประกาศ “ขยายเวลา” โครงการเงินกูฉุ้กเฉิน ซึ%งจะ
หมดอายใุนเดือนก.ย.ต่อไปอีก 3 เดือนจนถึงสิ �นปี  ซึ%งยงัตอ้งรอผลการประชุมเฟดเพิ%มเติม ซึ%งจะเสร็จสิ �นลงในคืนนี �  คาดเฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายในการประชุมครั�งนี �ที%
ระดบั 0.00-0.25% และคาดว่าเฟดจะยืนยนัการคงอตัราดอกเบี �ยที%ระดบัดงักล่าวต่อไปในช่วงหลายปีขา้งหนา้เพื%อฟื�นเศรษฐกิจ  แต่นกัลงทนุกาํลงัรอดวู่า เฟดจะส่งสญัญาณการ
ดาํเนินนโยบายการเงินเพิ%มเติมในอนาคตหรอืไม่ และมีมมุมองต่อเศรษฐกิจสหรฐัอย่างไร ทั�งเป้าหมายการจา้งงานและการวางเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อ  นอกจากนี � ตลาดรอจบัตา
ความคืบหนา้เกี%ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน 1 ลา้นลา้นดอลลารข์องรฐับาลสหรฐั หลงัจาก ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แห่งสหรฐักล่าวกบัผูส้ื%อข่าวที%
ทาํเนียบขาว ว่า เขาไม่ไดส้นบัสนนุทกุขอ้เสนอของวฒุิสมาชิกพรรครพีบัลิกนัที%บรรจอุยู่ในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ ขณะที%พรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตยงัมีความเห็นที%
แตกต่างกนัในหลายประเด็น อาทิเช่น วงเงินช่วยเหลือผูว่้างงาน โดยพรรคเดโมแครตตอ้งการใหร้กัษาวงเงินดงักล่าวไวที้%ระดบั 600 ดอลลารต่์อสปัดาห ์แต่พรรครพีบัลิกนัตอ้งการ
ใหป้รบัลดลงมาอยู่ที% 200 ดอลลารต่์อสปัดาห ์ จึงแนะนาํติดตามการออกนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจจากทั�งดา้นการเงินและการคลงัของทางฝั% งสหรฐั เพื%อพิจารณาลงทนุในตลาด
เพิ%มเติม   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรงแมว่้าจะมีแรงชอ้นซื �อจนราคาฟื�นตวัขึ �น แต่หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,969-1,981 ดอลลาร์
ต่อออนซไ์ด ้ระยะสั�นอาจทาํใหเ้กิดการอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรบับรเิวณที% 1,945-1,930 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวไดป้ระเมินว่าเป็นเพียง
แรงขายทาํกาํไรระยะสั�น โดยอาจจะเห็นราคาแกว่งตวัออกดา้นขา้งเพื%อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง แนะนาํกลยทุธ ์เขา้ซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,945-1,930 ดอลลารต่์อออนซ ์
พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,900ดอลลารต่์อออนซ ์ทั�งนี � อาจทยอยแบ่งทองคาํออกขายหากไม่ผ่านแนวตา้นที% 1,969-1,981 ดอลลารต่์อออนซ ์ผ่านไดส้ามารถถือต่อ 
 

                        เข ้าซ ื�อ เพ ื� อ เก็งก ําไ ร ร ะยะสั�น ห าก ร าค าท อ งคํา

สามารถยืน เหนือบร ิเวณ 1,945-1,930 ดอลลาร ต์ ่อออน ซไ์ด้ และ

ทยอยขายท ําก ําไรหากไม่ผ่านแนวต้าน  1,969-1,981 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์โดยราคาอาจมีความผันผวนเพ ิ�มจากผลการประชุมเฟด 

 

 

29 กรกฎาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

29/07/2563  12.16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,958.60 1,953.93 -4.67  -0.24% 

Spot Silver ($) 24.39 24.25 -0.13  -0.55% 

เงนิบาท (฿/$) 31.44 31.48 0.03  0.11% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,800 29,050 250  0.87% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.22 43.30 0.08  0.19% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 41.06 40.99 -0.07  -0.17% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1721 1.1733 0.0012  0.11% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) เฟดประกาศขยายโครงการปล่อยกู้จนถึงสิ�นปี  2020  เมื%อวานนี�ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า เฟดจะขยายกลไกการปล่อยเงินกูห้ลาย

โครงการจนถึงสิ �นปีนี� ขณะที%ธนาคารกลางสหรฐัยังคงลดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตวัจากการระบาดของโควิด-19 รวดเร็วเพียงใด  การขยาย

ดงักล่าวมีผลกับโครงการที%มีกาํหนดหมดอายุประมาณวนัที% 30 ก.ย.  เฟดระบุว่า "การขยาย 3 เดือนจะอาํนวยความสะดวกต่อแผนของผูเ้ขา้ร่วมใน

โครงการและจะสรา้งความแน่นอนวา่ โครงการตา่งๆจะยงัคงพรอ้มช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟื�นตวั" 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนค่าเท ียบเยน เหตุวิตกแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเทียบเยนในการซื �อขายที%ตลาดปริวรรต

เงินตราโตเกียวเชา้นี� เนื%องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี%ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐั ซึ%งกาํลงัไดร้บัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที%ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื%อนไหวที% 105.04-105.06 เยน เมื%อเทียบกับ 105.03-105.13 เยนที%ตลาด

นิวยอรก์ และ 105.62-105.64 เยนที%ตลาดโตเกียว เมื%อเวลา 17.00 น. ของเมื%อวานนี� นักลงทุนจบัตาผลการประชุมคณะกรรมการกาํหนดนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรฐั (FOMC) ซึ%งจะมีการแถลงในวนัพุธที% 29 ก.ค.ตามเวลาสหรฐั หรือในช่วงเชา้ตรู่ของวนัพฤหสับดีที% 30 ก.ค.ตามเวลา

ไทย นกัวิเคราะหค์าดการณว์า่ เฟดจะยงัคงตรงึอตัราดอกเบี �ยที%ระดบั 0.00-0.25% ในการประชมุครั�งนี � และคาดวา่เฟดจะยืนยนัการคงอตัราดอกเบี �ย

ที%ระดบัดงักล่าวตอ่ไปในช่วงหลายปีขา้งหนา้ 

 (+) การปะทุข ึ�นของโควิด-19 เสี�ยงกระทบการฟื� นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื�นตวัอนัเปราะบางของเศรษฐกิจโลกเสี%ยงที%จะหยุดนิ%ง การฟื�นคืน

ของการติดเชื �อโควิด-19 ทั%วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ%งไดร้บัการพิจารณาว่าควบคมุโควดิ-19 ไดมี้ประสิทธิภาพกวา่พื�นที%อื%นๆ ถูกมองวา่เป็นสญัญาณ

เตือนเบื �องตน้สาํหรบัพื�นที%ที%เหลือของโลก สปัดาหนี์�จีนรายงานการตดิเชื �อในประเทศมากที%สุดในรอบกวา่ 4 เดือนและพบผูต้ดิเชื �อรายใหม่ในกรุงปักกิ%ง 

ซึ%งเป็นครั�งแรกในรอบ 21 วนั กรุงโตเกียว, ฮ่องกง และเมืองเมลเบิรน์มีการตดิเชื �อสูงเป็นประวตักิารณ ์และแมแ้ตใ่นเวียดนาม ซึ%งปราศจากผูต้ดิเชื �อใน

ชมุชนเกือบ 100 วนั กาํลงัตอ่สูก้บัการระบาด 

 (-) "โมเดอรน์า"ช ี�วัคซ ีนสามารถป้องกันลิงจากโควดิ ลุ้นผลทดลองกับคนปลายปีนี� วารสารการแพทยนิ์ว อิงแลนดเ์ปิดเผยผลการทดลองของโม
เดอรน์า อิงค ์บริษัทดา้นเทคโนโลยีชีวภาพของสหรฐับ่งชี �ว่า วคัซีน MRNA-1273 ของโมเดอรน์า สามารถปกป้องลิง 16 ตวัจากการติดเชื �อไวรสัโควิด-
19 ได ้ซึ%งนบัเป็นขั�นตอนการทดลองที%สาํคญัที%จะนาํไปสู่การปกป้องมนษุยจ์ากโรคระบาดดงักล่าว โมเดอรน์าเปิดเผยว่า ลิง 16 ตวัดงักล่าวไดร้บัการ
ฉีดวคัซีน 2 ครั�งในระดบัโดสที%แตกต่างกัน ซึ%งจากผลการทดลองพบว่า วคัซีนดงักล่าวสามารถป้องกันการติดเชื �อไวรสัโควิด-19 ได ้โดยลิงเหล่านั�น
ไม่ไดแ้สดงสญัญาณใดๆ ของการก่อโรคดงักล่าว ผลการทดลองบง่ชี�ว่า ไม่พบเชื�อโควดิ-19 ในโพรงจมกูของลิงทั�งหมดที%ไดร้บัการฉีดวคัซีนในปรมิาณ
โดสที%สูง หลงัจากระยะเวลา 2 วนัที%ปล่อยใหล้ิงสัมผัสกบัเชื �อโควิด-19 อย่างเต็มที% ผลการทดลองวคัซีนในลิงดงักล่าว หากเกิดขึ �นในการทดลองกับ
มนษุย ์ก็จะบง่ชี�ว่า วคัซีนของโมเดอรน์าอาจจะสามารถปอ้งกนัเชื �อไวรสัโควิด-19 ในคนได ้โมเดอรน์ายงัคงดาํเนินการทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 
กบัมนษุยจ์าํนวน 30,000 คน โดยการทดลองเฟส 3 ซึ%งจะตดัสินเรื%องความปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีนนั�น จะเริ%มเปิดเผยขอ้มูลไดใ้นเดือน
พ.ย.หรือธ.ค.นี� ขณะที%รฐับาลสหรฐัจะมอบเงิน 955 ลา้นดอลลารเ์พื%อช่วยเหลือในการพฒันาวคัซีนดงักล่าวดว้ย 

 (+/-) "ทร ัมป์"ช ี�ร ีพ ับลิกัน-เดโมแครตต้องหาร ือหลายประเดน็ในมาตรการกระตุ้นศก. ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แห่งสหรฐักล่าวกบัผูสื้%อข่าวที%
ทาํเนียบขาวว่า เขาไม่ไดส้นับสนุนทุกขอ้เสนอของวฒุิสมาชิกพรรครีพับลิกนัที%บรรจุอยู่ในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ แต่เขาจะไม่เปิดเผย
รายละเอียดเกี%ยวกับข้อเสนอที%เขาไม่เห็นด้วย เมื%อผู้สื%อข่าวถามว่า มีประเด็นใดบ้างในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ที% เขาไม่สนับสนุน 
ปธน.ทรมัป์ตอบว่า "มีแน่นอน ซึ%งเรากาํลังคุยกนั ในขณะเดียวกนัผมก็สนบัสนุนในหลายๆ เรื%องของมาตรการนี� แต่เราก็ตอ้งเจรจากนัอีก เนื%องจาก
พรรครีพับลิกันและเดโมแครตยังมีความเห็นที%แตกต่างกันในหลายประเด็น" พรรคเดโมแครตและทาํเนียบขาวยังคงเดินหน้าเจรจากันเกี%ยวกับ
รายละเอียดของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ%งรวมถงึการขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงานซึ%งจะหมดอายสุิ �นเดือนนี� 

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

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์% 27 ก.ค. 15.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื%อมั%นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5** 86.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั%งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนมิ.ย.   3.3%** 3.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั%งซื �อสินคา้คงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

วนัองัคารที% 28 ก.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนพ.ค.โดย S&P/CS   3.7%** 4.0% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื%อมั%นผูบ้รโิภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   10** 0 

วนัพธุที% 29 ก.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที%รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   15.6% 44.3% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   1.0M 4.9M 

วนัพฤหสับดีที% 30 ก.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -35.0% -5.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   1450K 1416K 

วนัศกุรที์% 31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.8 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   54.5 54.4 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   0.3% 0.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคล (PCE) เดือนมิ.ย.   0.2% 0.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การบรโิภคส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   5.3% 8.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.8% -4.2% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   44.5 36.6 

 
21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื%อมั%นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

 
21.00 น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนก.ค.จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที%มีการประกาศออกมา 
*ที%มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที% 24 กรกฎาคม 2563  ซึ%งอาจมีการเปลี%ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


