
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,948 1,930 1,906 

1,981 2,000 2,013 

สรุปราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �นอีก 9.38  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําแกว่งตวัแคบในช่วงก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)เสร็จสิ �น  แม้จะมีแรงขายสลับออกมาหลังจาก

สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดชันีการทําสญัญาขายบ้านที7รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ7มขึ �น 16.6% ในเดือนม.ิย. ซึ7งสงูกว่าที7นกัวิเคราะห์

คาดการณ์ที7ระดับ 12.5% แต่ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นจากกรอบล่าง  ท่ามกลางการคาดการณ์ในวงกว้างว่าเฟดอาจส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ7มเติมในอนาคตหากจําเป็น  ซึ7ง

ท้ายที7สดุแล้วเฟดมีมติ “คง” อตัราดอกเบี �ยนโยบายที7 0.0-0.25% ในการประชมุที7สิ �นสดุเมื7อคืนนี �ตามคาด  พร้อมกนันี �เฟดยงัคงคํามั7นตามเดิมว่า “อตัราดอกเบี �ยจะยงัอยูใ่นระดบัปัจจบุนั  จนกว่า

เจ้าหน้าที7เฟดจะมั7นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะผ่านวิกฤติครั �งนี �  เพื7อให้บรรลเุป้าหมายการจ้างงานเต็มประสิทธิภาพและรักษาเสถียรภาพด้านราคา  รวมถึงยืนยนัว่า  “เฟดจะใช้มาตรการและเครื7องมือ

ทั �งหมดที7มีอยู”่ เพื7อสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐ  ทั �งนี �  จดุยืนในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดกดดนัให้ดชันีดอลลาร์ร่วงลง -0.26% เมื7อวานนี � และทดสอบระดับตํ7าสุดในรอบกว่า 2 ปี  จึง

เป็นปัจจยัที7หนนุให้ราคาทองคําพุ่งกลบัมาทดสอบระดบัสงูสดุที7 1,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนจะมีแรงขายทํากําไรสลบัออกมาจนทําให้ราคาทองคําลดช่วงบวกลง  ด้านกองทนุ SPDR ถือครอง

ทองลด -1.16 ตนั สู่ระดบั 1,241.96 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยประมาณการครั �งแรกจีดีพีไตรมาส 2/2020 และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1980.83 1941.03 1958.04 1968.75 9.38 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1895.59 22.60 43.58 

MA 50 Days 1779.20 18.86 41.27 

MA 200 Days 1628.87 17.19 47.59 

RSI 9 Days 88.25 81.92 57.67 

RSI 14 Days 84.87 81.02 58.74 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,241.96 +1.16 

ishare 17,800.01 +420.03 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9123 0.3593 0.9557 

10 วนั 0.9590 0.5287 0.9889 

20 วนั 0.9728 0.6904 0.9659 

50 วนั 0.9344 0.6809 0.8166 

100 วนั 0.8966 0.5389 0.6864 

200 วนั 0.3494 -0.5796 0.3724 

 

 

30 กรกฎาคม 2563 

คําแนะนํา               ราคาทองคํายังมีแรงซื �อลดลงเมื�อเข้าใกล้แนว
ต้านโซน 1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําติดตามการ
เคลื�อนไหวของราคาในโซนดังกล่าว  หากยังไม่สามารถยืน
ได้อย่างแข็งแกร่ง การลงทุนในช่วงนี �จึงเน้นไปที�รอจังหวะ
ราคาอ่อนตัวลงจงึพจิารณาเข้าซื �อ 

 

หากราคาทองคําไม่สามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์) ขึ �นไปได้ อาจมีแรงขายทํากําไรระยะสั �นให้กลับลงมาตั �งฐานราคาด้านล่างอีกครั �ง เบื �องต้น
ประเมินว่าราคายังคงเคลื7อนไหวระหว่าง 1,981-1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคายืนเหนือระดับ 1,948-
1,930 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง 

 



 

 

• (+) "พาวเวล" ให้คํามั�นพร้อมใช้มาตรการหนุนเศรษฐกิจ หลังโควิดถ่วงการฟื�นตัว  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้
แถลงข่าวตอ่สื7อมวลชนภายหลงัเสร็จสิ �นการประชมุนโยบายการเงินของเฟดเมื7อวานนี �วา่ การแพร่ระบาดอย่างหนกัของไวรัสโควิด-19 และจํานวนผู้ติดเชื �อ
ที7เพิ7มขึ �นทั7วสหรัฐกําลงัส่งผลกระทบตอ่การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ  "กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื�นตวัอย่างเชื7องช้านบัตั �งแต่จํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโค
วิด-19 เริ7มกลับมาสูงขึ �นอีกครั �งในช่วงกลางเดือนมิ.ย.ที7ผ่านมา สหรัฐกําลังอยู่ในช่วงเวลาที7สําคญัของการต่อสู้ กับวิกฤตด้านสาธารณสุขและการลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ"  "แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐกําลงัเผชิญกบัความไม่แน่นอนอย่างมาก และการที7เศรษฐกิจจะฟื�นตวัได้รวดเร็วเพียงใดนั �น จะขึ �นอยู่
กบัมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และความพยายามของรัฐบาลในการใช้มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ" นายพาวเวลกล่าว  อย่างไรก็ดี นายพาวเวล
กล่าววา่ ขณะนี �ยงัเร็วเกินไปที7จะระบวุา่ เศรษฐกิจจะชะลอตวัลงมากเพียงใดและยาวนานเพียงใด เนื7องจากเฟดต้องประเมินภาพรวมจากข้อมลูเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ7งตวัเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคและการจ้างงาน ซึ7งเป็นสองดชันีชี �วดัเศรษฐกิจที7เฟดกําลงัจบัตาดอูย่างใกล้ชิด  นอกจากนี � นายพาวเวลยงัให้
คํามั7นวา่ เฟดจะใช้มาตรการและเครื7องมือทั �งหมดที7มีอยู่เพื7อสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐ พร้อมกบักล่าวว่า "แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ7มส่งสญัญาณฟื�น
ตวัขึ �นบ้างในช่วงที7ผ่านมา แตก็่มีความท้าทายใหม่ๆ รออยู่ข้างหน้า สิ7งที7เราควรเร่งดําเนินการในเวลานี �คือควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสให้เร็วที7สุด และ
ใช้มาตรการที7จําเป็นในการรับมือกบัผลกระทบ" 

• (+) เฟดคงดอกเบี �ยตามคาด ยืนยันทาํ QE เพื�อสร้างเสถียรภาพในตลาด  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี �ยระยะสั �นที7ระดบั 0.00-0.25% ในวนันี � โดยเฟดได้ปรับลดอตัราดอกเบี �ยสู่ระดบัดงักล่าวในวนัที7 15 มี.ค.
ขณะที7การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 เริ7มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ  ขณะเดียวกนั เฟดยืนยนัว่าจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบี �ยที7ระดบั 0.00-0.25% 
และใช้เครื7องมือทั �งหมดที7เฟดมีอยู่เพื7อสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐ จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตวัขึ �นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
บรรลเุป้าหมายของเฟดในการจ้างงานอย่างเตม็ศกัยภาพ และรักษาเสถียรภาพของราคา  แถลงการณ์ของเฟดระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้าง
งานได้ปรับตวัขึ �นในช่วงหลายเดือนที7ผ่านมา แต่ก็ยงัคงอยู่ตํ7ากว่าระดบัในช่วงต้นปีนี �  นอกจากนี � เฟดระบุว่าจะขยายเวลาสําหรับข้อตกลงสว็อปดอลลาร์
เพื7อให้สภาพคล่องแก่ธนาคารกลางทั7วโลก รวมทั �งมาตรการซื �อคืนพนัธบตัรจนถึงวนัที7 31 มี.ค.2564  เฟดระบุว่าจะยงัคงถือครองพนัธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยเฟดจะซื �อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หมื7นล้านดอลลาร์/เดือน และซื �อตราสารหนี �ที7มีสินเชื7อที7อยู่อาศยัเป็นหลกัประกนั
การจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื7นล้านดอลลาร์/เดือนเพื7อสร้างเสถียรภาพตอ่ตลาดการเงิน 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงนิหลัก หลังเฟดตรึงดอกเบี �ยใกล้ 0%  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื7อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที7ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื7อคืนนี � (29 ก.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอตัราดอกเบี �ยที7ระดบัใกล้ 0% ขณะที7นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลข
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 2/2563 ของสหรัฐในวนันี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ7งเป็นดชันีวดัความเคลื7อนไหวของดอลลาร์เมื7อเทียบ
กบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% สู่ระดบั 93.4759 เมื7อคืนนี �  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื7อเทียบกบัเงินเยน ที7ระดบั 105.03 เยน จากระดบั 
105.09 เยน และอ่อนคา่เมื7อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที7ระดบั 0.9138 ฟรังก์ จากระดบั 0.9174 ฟรังก์ แต่หากเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ขึ �นแตะที7ระดบั 1.3364 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3360 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื7อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที7ระดบั 1.1764 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1721 ดอลลาร์ ขณะที7เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที7ระดบั 1.2961 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2943 ดอลลาร์  

• (-) สหรัฐเผยดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที�รอปิดการขายสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย.  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) 
เปิดเผยว่า ดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที7รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ7มขึ �น 16.6% ในเดือนมิ.ย. เมื7อเทียบรายเดือน และสูงกว่าที7
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที7ระดบั 12.5% หลงัจากพุ่งขึ �น 44% ในเดือนพ.ค. ซึ7งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที7สุดนบัตั �งแต่ NAR เริ7มทําการเก็บรวบรวมข้อมลูใน
เดือนม.ค.2544 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 160.29 จุด ขานรับเฟดตรึงดอกเบี �ย,"พาวเวล"ให้คํามั�นหนุนศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื7อคืนนี � (29 ก.ค.) 
หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมตคิงอตัราดอกเบี �ยที7ระดบัใกล้ 0% นอกจากนี � นกัลงทนุยงัขานรับนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ที7ให้คํามั7นว่า
จะใช้มาตรการสนบัสนุนเศรษฐกิจให้ฟื�นตวัจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  ดชันีเฉลี7ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที7 26,539.57 จุด เพิ7มขึ �น 160.29 จุด 
หรือ +0.61% ขณะที7ดชันี S&P500 ปิดที7 3,258.44 จดุ เพิ7มขึ �น 40.00 จดุ หรือ +1.24% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที7 10,542.94 จุด เพิ7มขึ �น 140.85 จุด หรือ 
+1.35% 

 

 

 

                         ที7มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที7 27 ก.ค. 15.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื7อมั7นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5** 86.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั7งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนมิ.ย.   3.3%** 3.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั7งซื �อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

วนัองัคารที7 28 ก.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนพ.ค.โดย S&P/CS   3.7%** 4.0% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื7อมั7นผู้บริโภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

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

วนัพธุที7 29 ก.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที7รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   16.6%** 44.3% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   -10.6M** 4.9M 

วนัพฤหสับดีที7 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 

วนัศกุร์ที7 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 ดชันีความเชื7อมั7นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที7มีการประกาศออกมา 
*ที7มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที7 24 กรกฎาคม 2020 ซึ7งอาจมีการเปลี7ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


