
 

 

 

   

1,954  1,939  1,920 

 1,981  2,000  2,013 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี�ปรบัตวัขึ �น  รบัแรงหนนุจากดอลลารมี์แนวโนม้ปรบัตวัยํ"าแย่ที"สดุเดือนนี�ในรอบทศวรรษ โดย Dollar Index ใหป้รบัตวัลงหลดุระดบั 93 จดุ ลงมาทดสอบ 
92.59 จดุในวนันี�  จากแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัที"ย ํ"าแย่ หลงั GDP ไตรมาส 2/2020 ของสหรฐั  หดตวัลง -32.9% แมจ้ะดีกว่าคาดที" 34.5%  แต่ถือว่าแย่สดุนบัตั�งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ"า
ครั�งใหญ่ (Great Depression) เนื"องจากกิจกรรมธุรกิจหยุดนิ"งจากการปิดเมืองเพื"อสูโ้รคระบาด  นอกจากนี� ดอลลารถ์ูกกดดนั ส่วนหนึ"งจากความวุ่นวายทางการเมืองสหรฐั หลงัจาก 
ปธน.ทรมัป์ เสนอให ้"เลื"อน" เลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัที"มีกาํหนดจัดขึ �นในวันที" 3 พ.ย. นี�  โดยเขาอา้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการส่งบัตรลงคะแนนทาง
ไปรษณียจ์ะทาํใหก้ารเลือกตั�งครั�งนี�มีการฉอ้โกงมากที"สดุในประวตัิศาสตรส์หรฐั  หลงัจากผลโพลของสาํนกัต่างๆ ชี�ว่าเขามีคะแนนตามหลงัคู่แข่งคนสาํคญัอย่าง “นายโจ ไบเดน” จาก
พรรคเดโมแครต ค่อนขา้งห่าง  ความเคลื"อนไหวดงักลา่ว ทาํใหน้ายทอม ยดูอลล ์สมาชิกวุฒิสภาสหรฐั ออกโรงคดัคา้นขอ้เสนอของทรมัป์  เช่นเดียวกับ นางเอลเลน ไวนท์รอบ กรรมการ
การเลือกตั�งสหรฐั (เอฟอีซี) ไดท้วีตตอบขอ้ความดงักลา่วของผูน้าํสหรฐัอย่างเจ็บแสบ ว่า “ไม่คะ่ ทา่นประธานาธิบดี ทา่นไม่มีอาํนาจที"จะเลื"อนการเลือกตั�งออกไป”  นอกจากนี� ดอลลารถ์กู
กดดนัจาก สภาคองเกรสสหรฐัยงัไม่ใกลที้"จะบรรลขุอ้ตกลงในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ"งคาดมีวงเงินราว 1 ลา้นลา้นดอลลาร ์ก่อนที"โครงการช่วยเหลือคนว่างงานจะ
หมดอายลุงในวนันี� (31 ก.ค.)  สาํหรบัวนันี�แนะนาํตดิตามตวัเลขเงินเฟ้อสหรฐั ในสว่นของ ดชันีการใชจ่้ายสว่นบคุคล (PCE), การบรโิภคส่วนบคุคล, รายไดส้ว่นบุคคล หากเงินเฟ้อเพิ"มขึ �น 
อาจยิ"งกระตุน้แรงซื �อทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยงัสามารถยืนเหนือโซน 1,954 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้ทาํใหก้ารอ่อนตวัลงอยู่ในระดบัจาํกดั โดยราคาอาจ
ทดสอบแนวตา้นโซน 1,980-1,981ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ)์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นไดก็้จะเห็นการอ่อนตวัลงอีกครั�ง โดยยงัมีโอกาสที"ราคาจะ
ทดสอบแนวรบับริเวณ 1,954-1,939 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ"าสดุวานนี� 1,939 ดอลลารต์่อออนซ)์  แนะนาํ ซื �อขายระยะสั�นจากการแกว่งตวัในกรอบในทิศทางค่อยๆขยบัขึ �น โดยดู
บรเิวณ 1,954-1,939 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลดุสามารถเขา้ซื �อ เพื"อขายทาํกาํไรเมื"อราคาดีดตวัหรือบริเวณแนวตา้น 1,980-1,981ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่หากราคาหลดุแนวรบับริเวณ 
1,939 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ใหต้ดัขาดทนุ 
 

                    ระหว่างวันหากราคาทองคําไม่หลุดแ นวรับ

แรกโซน 1,954 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจจะเห ็นการดีดตัวข ึ,น

ท ด ส อ บ แ น วต้าน บ ร ิ เวณ  1,980-1,981ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์

(ระดับสูงสุดเป็นประวัตกิารณ)์ 

 

31 กรกฎาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

31/07/2563  12.06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,956.20 1,967.99 11.79  0.60% 

Spot Silver ($) 23.49 23.66 0.17  0.72% 

เงนิบาท (฿/$) 31.32 31.19 -0.14  -0.44% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,000 29,000 0  0.00% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.94 43.14 0.20  0.47% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.31 40.09 -0.22  -0.55% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1840 1.1893 0.0053  0.45% 

ที6มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ดอลลารม์ีแนวโน้มปรับตัวยํ6าแย่ท ี6สุดเดือนนี,ในรอบทศวรรษขณะศก.สหรัฐอ ่อนแรง ดอลลารร์่วงลงสู่ระดบัต ํ"าสุดรอบ 2 ปีในวนันี� และมี

แนวโนม้ร่วงลงรายเดือนครั�งใหญ่ที"สุดในรอบ10 ปี ขณะที"นักลงทุนวิตกว่า การฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัอาจถูกสกัดโดยการระบาดของโควิด-19 

ระลอก 2 ความเชื"อมั"นในดอลลาร์ถูกบั"นทอนต่อไป หลังจากที"ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐเสนอความเป็นไปได้ในการเลื"อนการเลือกตั�ง

ประธานาธิบดีสหรฐัเดือนพ.ย.  ดชันีดอลลารร์ว่งสู่ 92.777 และมีแนวโนม้ร่วงลงรายเดือนครั�งใหญ่ที"สดุในรอบ 10 ปี  "สาเหตหุลกัของการอ่อนค่าของ

ดอลลารคื์อ ขอ้เท็จจริงที"ไดร้บัการเนน้ยํ�าจากนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัก่อนว่า ยอดผูต้ิดโควดิ-19 ในสหรฐัเริ"ม

เพิ"มขึ �นในช่วงกลางเดือนมิ.ย., ยบัยั�งการบรโิภค และทาํใหเ้ศรษฐกิจตกตํ"า" 

 (+)  เดือด! ‘กกต.สหรัฐ’ ตอกกลับ ‘ทร ัมป์’ ไม่มีอ ํานาจเลื6อนเลือกตั,ง ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐั ส่งสญัญาณในวนัพฤหสับดี (30 

ก.ค.) ถึงความเป็นไปไดที้"จะเลื"อนการเลือกตั�งประธานาธิบดี 2563 โดยอา้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอาจมีการโกงคะแนนโหวต 

ทา่มกลางผลโพลของสาํนกัตา่ง ๆ ที"ชี �ว่าเขามีคะแนนตามหลงัคูแ่ข่งคนสาํคญัอย่าง “นายโจ ไบเดน” จากพรรคเดโมแครต ค่อนขา้งหา่ง “เลื"อนเลือกตั�ง

ออกไปจนกว่าประชาชนจะสามารถลงคะแนนโหวตไดอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั และไรก้งัวล???” นายทรมัป์ทวีตโยนหินถามทาง “การลงคะแนนเสียง

ทางไปรษณียจ์ะทาํใหก้ารเลือกตั�งปีนี �เป็นครั�งที"คลาดเคลื"อนที"สุด และมีการโกงกนัมากที"สุดในประวตัิศาสตร ์มนัจะเป็นสิ"งที"น่าอบัอายขายหนา้อย่าง

มากต่ออเมริกา” อย่างไรก็ตาม หลงันายทรมัป์ทวีตไม่นาน นางเอลเลน ไวนท์รอบ กรรมการการเลือกตั�งสหรฐั (เอฟอีซี) ไดท้วีตตอบขอ้ความดงักล่าว

ของผูน้าํสหรฐัอย่างเจ็บแสบ “ไม่คะ่ ทา่นประธานาธิบดี ทา่นไม่มีอาํนาจที"จะเลื"อนการเลือกตั�งออกไป” 

 (+)  สว.สหรัฐออ กโรงค้าน  หลัง"ท ร ัมป์ " เสนอ เลื6อ น เลือ กตั,งป ธน . นายทอม ยูดอลล์ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ ออกโรงคัดคา้นข้อเสนอของ

ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ที"ตอ้งการใหส้หรฐัเลื"อนการเลือกตั�งประธานาธิบดีที"มีกาํหนดจดัขึ �นในวนัที" 3 พ.ย. "ไม่มีทางที"ประธานาธิบดีสหรฐัจะ

สามารถชะลอการเลือกตั�งออกไป โดยเราไม่ควรใหเ้ขาหนัเหความสนใจของเราออกจากความไม่มีประสิทธิภาพของเขาในการแกไ้ขปัญหาการแพร่

ระบาดของโควิด-19" ข้อความในทวิตเตอรข์องนายยูดอลล์ระบุ ทั�งนี � ปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี� โดยเสนอให้สหรัฐเลื"อนการเลือกตั�ง

ประธานาธิบดีที"จะมีขึ �นในวันที" 3 พ.ย. โดยเขาอ้างว่าการส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะทาํให้การเลือกตั�งครั�งนี �มีการฉ้อโกงมากที"สุดใน

ประวตัิศาสตรส์หรัฐ "การลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์จะทาํใหก้ารเลือกตั�งในปี 2020 เป็นการเลือกตั�งที"ผิดพลาดและมีการฉ้อโกงมากที"สุดใน

ประวตัศิาสตรส์หรฐั ซึ"งจะเป็นสิ"งที"น่าละอายต่อสหรฐั เราควรชะลอการเลือกตั�งออกไปจนกวา่ประชาชนจะสามารถลงคะแนนไดอ้ย่างปลอดภยั อย่าง

มั"นคง และอย่างเหมาะสม" ขอ้ความในทวติเตอรร์ะบ ุ

 (+)  จนีพบผู้ตดิเช ื,อโควิด-19 เพ ิ6มอ ีก 127 ราย เกือบทั,งหมดติดเช ื,อในประเทศ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติของจีน (NHC) แถลงในวนันี�ว่า 
ณ วนัพฤหสับดีที" 30 ก.ค. พบผูต้ิดเชื �อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศจีนจาํนวน 127 ราย โดยในจาํนวนนี�เป็นผูต้ดิเชื �อภายในประเทศมากถึง 123 ราย 
และอีก 4 รายเป็นผูต้ดิเชื �อที"มาจากตา่งประเทศ ในจาํนวนผูต้ิดเชื �อภายในประเทศนั�น พบว่า 112 รายอยู่ในเขตปกครองตนเองซนิเจียงอุยกูร ์และ 11 
รายอยู่ในมณฑลเหลียวหนิง สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า ขอ้มลูของ NHC ยงัระบุดว้ยว่า ไม่มีรายงานการพบผูเ้สียชีวิตรายใหม่ ณ วนัพฤหสับดีที" 30 
ก.ค. ซึ"งส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตยังคงอยู่ที" 4,634 ราย ส่วนยอดรวมผูต้ิดเชื �อเพิ"มขึ �นเป็น 84,292 ราย และจาํนวนผูที้"ไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจาก
โรงพยาบาลเนื"องจากหายดีแลว้อยู่ที" 78,974 ราย 

 (+) โตเกียวคาดมีผู้ต ิดโควิด-19 รายใหม่กว่า 400 คนวันนี,  ทาํสถิติรายวันสูงสุด สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวว่า คาดว่า
กรุงโตเกียวจะยืนยนัผูต้ิดเชื �อโควิด-19 รายใหม่กว่า 400 คนในวนันี� ซึ"งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ครั�งใหม่เมื"อเทียบรายวนั กรุงโตเกียวรายงาน
ผูต้ดิเชื �อ 367 คนเมื"อวานนี� 

 
  ที6มา: 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.   16.6%** 44.3% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -10.6M** 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   -32.9%** -5.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   1434K** 1416K 

วนัศกุรที์" 31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.1** 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   54.2** 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.   44.0 36.6 

 
21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื"อมั"นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนก.ค.จากUoM   72.9 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 ้

 
 

 


