
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,930 1,900 1,878 

1,981 2,000 2,013 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �นอีก 19.62  ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากแกว่งตัวผันผวนอย่างมาก  ทั �งนี �  ราคาทองคําทะยานขึ �นไปทดสอบระดับสงูสดุเป็นประวติัการณ์ครั �งใหม่บริเวณ 1,981.20 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าของตลาดเอเชีย  โดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ท่ามกลางแรงขายดอลลาร์จากความวิตกเกี4ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที4เกิดจากการแพร่ระบาด
อยา่งต่อเนื4องของCOVID-19 และความตึงเครียดระหวา่งจีน-สหรัฐสง่ผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงจนแตะระดบัตํ4าสดุนบัตั �งแต่พ.ค.ปี 2018 พร้อมกนันี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนุนจากแรงซื �อทองคําใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัจากความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง  ปัจจยัที4กลา่วมาหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นอยา่งมาก  อยา่งไรก็ดี  เกิดแรงทํากําไรออกมาหลงัจากนั �น  ขณะที4สกลุเงินดอลลาร์
ฟื�นตัวขึ �นจากระดับตํ4าสดุในรอบกว่า 2 ปีจนส่งผลให้ราคาทองคําดิ4งลงถึง 75 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จากระดับสงูสดุเป็นประวติัการณ์ครั �งใหม่สู่ระดับตํ4าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
ก่อนที4ราคาทองคําจะดีดกลบัแรงในเวลาต่อมา  โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผย ดัชนีความเชื4อมั4นผู้ บริโภคสหรัฐจาก CB และดัชนีราคาบ้าน 20 เมืองในสหรัฐจาก S&P/CS ที4ออกมาแย่กว่าคาด  
นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ4มจากธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศ “ขยายเวลา” โครงการเงินกู้ฉกุเฉินซึ4งจะหมดอายใุนเดือนก.ย.ต่อไปอีก 3 เดือนจนถึงสิ �นปี  รวมไปถึงแรงซื �อทองคําใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัหลงัสินทรัพย์เสี4ยงร่วงลงเนื4องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหมข่องสหรัฐเผชิญความไมแ่น่นอน  หลงัพรรครีพบัลิกันและพรรคเดโมแครตขดัแย้งกันในหลายประเด็น  นั4นทํา
ให้ราคาทองคําฟื�นขึ �นมาปิดตลาดบริเวณ 1,959.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองวานนี � +8.47 ตนั  สําหรับวนันี �  จบัตาผลการประชมุธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1981.20 1906.46 1941.26 1959.37 19.62 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1877.30 22.10 43.51 

MA 50 Days 1774.32 18.72 41.11 

MA 200 Days 1626.49 17.16 47.66 

RSI 9 Days 87.61 82.66 53.56 

RSI 14 Days 84.12 81.57 56.78 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,243.12 +8.47 

ishare 17,379.98 +298.39 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8773 -0.3543 0.9598 

10 วนั 0.9694 0.5079 0.9838 

20 วนั 0.9771 0.6930 0.9629 

50 วนั 0.9223 0.6825 0.7876 

100 วนั 0.8755 0.5154 0.6393 

200 วนั 0.3104 -0.5915 0.3378 

 

 

29 กรกฎาคม 2563 

คําแนะนํา               เข้าซื �อเพื�อเก็งกําไรระยะสั �นหากราคาทองคํา
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,945-1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 
1,969-1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาอาจมีความผันผวน
เพิ�มจากผลการประชุมเฟด 

 

หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรงแม้ว่าจะมีแรงช้อนซื �อจนราคาฟื�นตัวขึ �น แต่หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ
โซน 1,969-1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ระยะสั �นอาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลง โดยประเมินแนวรับบริเวณที4 
1,945-1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักล่าวได้ประเมินว่าเป็นเพียงแรงขาย
ทํากําไรระยะสั �น โดยอาจจะเห็นราคาแกวง่ตวัออกด้านข้างเพื4อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 

 



 

 

• (+) เดโมแครต-ทาํเนียบขาวถกเครียดรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่  พรรคเดโมแครตและทําเนียบขาวยงัคงเดินหน้า

เจรจากนัเกี4ยวกบัรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ4งรวมถึงการขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงานซึ4งจะหมดอายสุิ �นเดือนนี �  

นายมิตช์ แมคคอนเนล ผู้ นําเสียงข้างมากในวฒิุสภาสหรัฐจากพรรครีพบัลิกนักล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบัใหม่ซึ4งมีวงเงิน 1 ล้านล้าน

ดอลลาร์จะมุ่งเน้นในการช่วยเหลือเด็กๆ ให้กลับเข้าเรียนในโรงเรียนอีกครั �ง และช่วยเหลือพนักงานให้สามารถกลับเข้าทํางาน อีกทั �งปกป้อง

บริษัทเอกชนไม่ให้ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายเกี4ยวกับหนี �สิน  อย่างไรก็ดี พรรคเดโมแครตได้คัดค้านข้อเสนอในการปกป้องบริษัทเอกชนไม่ให้ถูก

ฟ้องร้องทางกฎหมายเกี4ยวกบัหนี �สิน ในขณะที4นายแมคคอนเนลยืนกรานว่า เขาจะไม่ยื4นร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบันี �ต่อวฒิุสภาหากไม่รวม

ข้อเสนอดังกล่าวเอาไว้ด้วย นอกจากนี � ทั �งสองพรรคยงัมีความเห็นที4ขดัแย้งกนัเกี4ยวกบัวงเงินช่วยเหลือผู้ ว่างงาน โดยพรรคเดโมแครตต้องการให้

รักษาวงเงินดงักล่าวไว้ที4ระดบั 600 ดอลลาร์ต่อสปัดาห์ แต่พรรครีพบัลิกนัต้องการให้ปรับลดลงมาอยู่ที4 200 ดอลลาร์ต่อสปัดาห์  นายแมคคอนเน

ลยังกล่าวด้วยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี � จะรวมถึงการมอบเงินโดยตรงให้กับชาวอเมริกันจํานวน 1,200 ดอลลาร์ และเสนอสิทธิ

ประโยชน์ให้กบับริษัทที4ผลิตอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (PPE) นอกจากนี � ยงัครอบคลมุถึงการจดัหาเงินกู้วงเงิน 1.9 แสนล้านดอลลาร์ให้กบับริษัท

ขนาดเล็ก และจดัหาเงินกู้  1 แสนล้านดอลลาร์ให้กบับริษัทที4ดําเนินธุรกิจในพื �นที4ที4มีรายได้ตํ4า 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 205.49 จุด วิตกมาตรการกระตุ้นศก.ไม่คืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื4อคืนนี � (28 ก.ค.) เนื4องจากนกั

ลงทนุวิตกกงัวลเกี4ยวกบัความขดัแย้งระหว่างพรรครีพบัลิกนัและพรรคเดโมแครตในประเด็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหม่ นอกจากนี � 

ดชันีความเชื4อมั4นผู้บริโภคของสหรัฐที4ปรับตวัลงในเดือนก.ค. รวมทั �งผลประกอบการที4อ่อนแอของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ยงัเป็นอีกปัจจยัที4ฉดุ

ตลาดร่วงลง  ดชันีเฉลี4ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที4 26,379.28 จดุ ลดลง 205.49 จดุ หรือ -0.77% ขณะที4ดชันี S&P500 ปิดที4 3,218.44 จดุ ลดลง 

20.97 จดุ หรือ -0.65% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที4 10,402.09 จดุ ลดลง 134.18 จดุ หรือ -1.27% 

• (+) คอนเฟอเรนซ์ บอร์ด เผยดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐลดลงในเดือนก.ค.  คอนเฟอเรนซ์ บอร์ด ซึ4งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ รายงาน

ว่า ดชันีความเชื4อมั4นผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัลงสู่ระดบั 92.6 ในเดือนก.ค. จากระดบั 98.3 ในเดือนมิ.ย. และตํ4ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์

ที4ระดบั 94.5 

• (+) "เอสแอนด์พ ีคอร์โลจกิ เคส ชิลเลอร์" เผยราคาบ้านสหรัฐเพิ�มขึ �น 3.7% ในเดือนพ.ค.  เอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ รายงานว่า 

ดชันีราคาบ้าน 20 เมืองในสหรัฐเพิ4มขึ �น 3.7% ในเดือนพ.ค. เมื4อเทียบรายปี ซึ4งชะลอตวัลงจากเดือนเม.ย. และเพิ4มขึ �นน้อยกว่าที4นกัเศรษฐศาสตร์

คาดการณ์ 

• (-) ดอลลาร์ปรับตัวผันผวน ขณะนักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัผนัผวนในการซื �อขายที4ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก

เมื4อคืนนี � (28 ก.ค.) โดยดอลลาร์แข็งค่าเมื4อเทียบกบัยโูร แต่อ่อนค่าลงเมื4อเทียบกบัสกลุเงินอื4นๆ ขณะที4นกัลงทนุจบัตาผลการประชมุของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ในวนันี �ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าวนัพรุ่งนี �ตามเวลาไทย  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื4อเทียบกบัเงินเยน ที4ระดบั 105.09 เยน 

จากระดบั 105.38 เยน และอ่อนค่าเมื4อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที4ระดบั 0.9174 ฟรังก์ จากระดบั 0.9203 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์ทรงตวัเมื4อเทียบกบัดอลลาร์

แคนาดา ที4ระดบั 1.3360 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าเมื4อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที4ระดบั  1.1721 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1749 ดอลลาร์ ขณะที4

เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที4ระดบั 1.2943 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2870 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7161 ดอลลาร์สหรัฐ 

จากระดบั 0.7141ดอลลาร์สหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ4งเป็นดชันีวดัความเคลื4อนไหวของดอลลาร์เมื4อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ4มขึ �น 

0.02% สู่ระดบั 93.6955 

 

 

 

                         ที4มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที4 27 ก.ค. 15.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื4อมั4นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5** 86.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั4งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนมิ.ย.   3.3%** 3.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั4งซื �อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

วนัองัคารที4 28 ก.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนพ.ค.โดย S&P/CS   3.7%** 4.0% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื4อมั4นผู้บริโภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดริชมอนด์   10** 0 

วนัพธุที4 29 ก.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที4รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   15.6% 44.3% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 4.9M 

วนัพฤหสับดีที4 30 ก.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   1450K 1416K 

วนัศกุร์ที4 31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.8 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin   54.5 54.4 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE) เดือนมิ.ย.   0.2% 0.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การบริโภคส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   5.3% 8.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมิ.ย.   -0.8% -4.2% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ค.   44.5 36.6 

 
21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื4อมั4นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

 
21.00 น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนก.ค.จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที4มีการประกาศออกมา 
*ที4มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที4 24 กรกฎาคม 2020 ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


