
  

                   ระหว่างวันราคาปรับตัวขึ �นจนสร้างระดับสูง สุดเป็น
ประวัติการณ์ครั�งใหม่บริเวณ 1,984 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ก็มีแรงขายทํากําไร
กดดันให้ราคาอ่อนตัวลง หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,959-1,954 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ อาจทาํให้เกิดการดีดตัวขึ �น โดยประเมินแนวต้านที3 1,984 หรือ 2,000 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่ผ่านอาจมีแรงขายกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงอีกครั�ง 
 

31 กรกฎาคม 2563 

สรุป ความอ่อนแอของดอลลาร์ เป็นปัจจยัสําคญัที�ช่วยขบัเคลื�อนทศิทางเชิงบวกให้กบัราคาทองคํา ทั %งนี % ดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดบัตํ�าสุดรอบกว่า 2 ปีในวนันี % และ
มีแนวโน้มร่วงลงรายเดือนครั %งใหญ่ที�สุดในรอบ 10 ปี ขณะที�สภาคองเกรสสหรัฐยงัไม่ใกล้ที�จะบรรลุข้อตกลงในการขยายหรือทดแทนการจ่ายเงินพิเศษ 600 
ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ แก่ประชาชนหลายสิบล้านคนที�ตกงานจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาเพียง 1 วนัก่อนที�สวสัดิการว่างงานของรัฐบาลกลางซึ�งมี
กําหนดหมดอายุลงในวนัที� 31 ก.ค. จึงแนะนําติดตามความคืบหน้าประเด็นดงักล่าว เพื�อชี %นําการเคลื�อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ และราคาทองคําเพิ�มเติม  
สําหรับวนันี % แนะนําตดิตามการเปิดเผย ตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐ อาท ิดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE), การบริโภคส่วนบุคคล, รายได้ส่วนบุคคล เบื %องต้นนกัลงทนุ
สามารถเข้าซื %อเพื�อเก็งกําไรระยะสั %น ทั %งนี %โดยประเมินแนวรับไว้ที� 1,959-1,954 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และจะมีแนวรับถดัไปอยู่ที� 1,939 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหาก
ราคาทองคําไม่หลดุแนวรับ ราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ %นทดสอบแนวต้าน 1,984 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หรือ 2,000 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่บริเวณนี %อาจโดนแรง
ขายสลบัซึ�งนกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงั ด้านนกัลงทนุที�สะสมทองคําไว้อาจมีการแบง่ทองคําออกขายทํากําไรออก เพราะแม้ว่าทิศทางราคาทองคําเป็นบวกแต่
ความผนัผวนและการแกวง่ตวัของราคายงัอยู่ในระดบัสงู 

 

ตารางที3 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

31/07/2563 16:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,956.20 1,976.48 20.28  1.04% 

Spot Silver ($) 23.49 24.14 0.65  2.78% 

เงนิบาท (฿/$) 31.32 31.19 -0.13  -0.42% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 29,000 29,100 100  0.34% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 42.94 43.25 0.31  0.72% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.31 40.09 -0.22  -0.55% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1840 1.1842 0.0002  0.02% 

ที3มา : Bisnews 

ที3มา : Bisnews 
 

 1,954  1,939  1,920 

  1,984  2,000  2,013 

 

  



 

 

• (+) ม.วอชิงตันคาดยอดตายจากโควิดในสหรัฐอาจทะลุ 2.3 แสนรายในเดือนพ.ย.  มหาวิทยาลยัวอชิงตนัเผยแบบจําลองการระบาดของไวรัส

โควิด-19 ที�แสดงให้เห็นว่า ยอดผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอาจพุ่งขึ %นแตะระดบั 230,822 รายในเดือนพ.ย.นี %  ตวัเลขคาดการณ์ดงักล่าว

เพิ�มขึ %นหลงัจากเมื�อวนัที� 22 ก.ค.ที�ผ่านมา สถาบนัชี %วดัและประเมินสขุภาพ (IHME) ในสงักดัมหาวิทยาลยัวอชิงตนั คาดการณ์ไว้ว่า ยอดผู้ เสียชีวิต

จากโควิด-19 ในสหรัฐจะอยู่ที� 219,864 รายในเดือนพ.ย.  ทั %งนี % IHME ได้ระบใุนแบบจําลองการคาดการณ์ว่า ข้อมลูล่าสดุนั %นเป็นการประเมินจาก

สถานการณ์ปัจจบุนัในสหรัฐซึ�งยอดผู้ ติดเชื %อพุ่งสูงขึ %น ขณะที�ประชาชนบางส่วนปฏิเสธที�จะสวมหน้ากากอนามยั ไม่เว้นระยะห่างทางสงัคม หรือไม่

ปฏิบติัตามมาตรการอื�นๆ  อย่างไรก็ดี หากประชาชนสหรัฐยอมสวมหน้ากากอนามยั ยอดผู้ เสียชีวิตในเดือนพ.ย. อาจจะลดลงมาอยู่ที� 198,831 ราย   

สํานกัข่าวซนิหวัรายงานว่า ศนูย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ เปิดเผยว่า ณ เวลา 15.35 น. ของวนั

พธุตามเวลาสหรัฐ (ประมาณ 02.35 น. ของวนัพฤหสับดีตามเวลาไทย) สหรัฐมียอดผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 อยู่ที� 150,034 ราย 

• (+) นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ศก.ฮ่องกงขณะโควิด-19 ระลอกใหม่บั3นทอนแนวโน้ม  นักเศรษฐศาสตร์หลายรายปรับลดคาดการณ์

เศรษฐกิจสําหรับฮ่องกง ขณะที�ฮ่องกงเผชิญการทะยานขึ %นของยอดผู้ ติดเชื %อโควิด-19  การปรับขึ %นของจํานวนผู้ ติดเชื %อกดดนัให้ทางการออกมาตรการ

รักษาระยะห่างทางสงัคมที�เข้มงวดขึ %นในสปัดาห์นี %  เมื�อวนัพธุ ฮ่องกงระบวุ่า การประเมินล่วงหน้าแสดงว่า เศรษฐกิจฮ่องกงหดตวั 9% ในไตรมาส 2 

เมื�อเทียบกับปีก่อนหน้า นั�นเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที� 4 ของฮ่องกงเมื�อเทียบรายปี  นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทที�ปรึกษา Capital 

Economics คาดถงึการหดตวั 8% ในเศรษฐกิจฮ่องกงในปีนี % ซึ�งคิดเป็นเกือบ 2 เท่าของคาดการณ์ก่อนหน้านี %ถงึการหดตวั 4.5%  

• (+) ยอดค้าปลีกเยอรมันปรับลงน้อยกว่าคาดในมิ.ย.เทยีบรายเดือน  ข้อมลูแสดงในวนันี %ว่า ยอดค้าปลีกของเยอรมนีปรับลงในเดือนมิ.ย. หลงัพุ่ง

สงูในเดือนพ.ค.เมื�อเยอรมนีผ่อนคลายมาตรการจํากดัที�บงัคบัใช้เพื�อยบัยั %งการแพร่กระจายของโควิด-19  ข้อมลูจากสํานกังานสถิติของรัฐบาลกลาง

แสดงว่า ยอดค้าปลีกร่วงลง 1.6% ต่อเดือนในแง่ที�แท้จริง หลงัการปรับขึ %น 12.7% ในเดือนพ.ค.ที�ได้รับการทบทวนปรับแล้ว คาดการณ์ระบถุึงการปรับ

ลง 3.3%  ข้อมลูแสดงว่า เมื�อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ�มขึ %น 5.9% ในแง่ที�แท้จริง หลงัจากที�ปรับขึ %น 3.2% ในเดือนก่อนหน้า 

• (+) โควิด-19 ระบาดเพิ3มขึ �นในมิดเวสต์ของสหรัฐขณะการเดินทางฤดูร้อนแพร่กระจายเชื �อ  เมื3อวานนี %นางเดบอราห์ เบิร์กซ์ ผู้ประสานงาน

ของหน่วยปฏิบติัการเฉพาะกิจโควิด-19 ของทําเนียบขาวระบวุ่า ยอดผู้ ติดเชื %อโควิด-19 ดเูหมือนเพิ�มขึ %นในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐ ขณะที�รัฐโอไฮโอ

รายงานการเพิ�มขึ %นของผู้ ติดเชื %อรายวนัสงูเป็นประวติัการณ์ และผู้ ว่าการรัฐวิสคอนซินสั�งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามยั  การระบาดของโควิด-19 

"ย้ายจากภาคใต้ไปสู่" รัฐโอไฮโอ, เคนตกักี %, เทนเนสซ,ี มิสซรีู, แคนซสั และเนบราสกา "อนัเป็นผลจากวนัหยดุพกัร้อนและการเดินทางจากเหตผุลอื�นๆ"  

สํานกังานสาธารณสขุโอไฮโอระบวุ่า รัฐดงักล่าวพบการเพิ�มขึ %นของผู้ ติดเชื %อโควิด-19 มากที�สดุในวนัเดียวนบัตั %งแต่การระบาดเริ�มต้นขึ %นในเดือนม.ค. 

ซึ�งนายไมค์ ดีไวน์ ผู้ ว่าการรัฐกล่าวว่า "ไม่ใช่ข่าวดีอย่างแน่นอน" 

• (-) จนีซื �อข้าวโพดสหรัฐมากเป็นประวัติการณ์แม้ความตึงเครียดทวีความรุนแรง  ผู้ซื %อจีนซื %อข้าวโพดสหรัฐมากที�สดุเป็นประวติัการณ์ในคราว

เดียว ซึ�งขยายการซื %อสินค้าสหรัฐของพวกเขาแม้แต่ในขณะที�ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนทวีความร้อนแรง  เมื�อวานนี %กระทรวงเกษตรสหรัฐ 

(USDA) ระบวุ่า ผู้ส่งออกภาคเอกชนขายข้าวโพด 1.937 ล้านตนัแก่จีนสําหรับการส่งมอบในปีการตลาด 2020/21 นั�นสงูกว่าข้อตกลงขนาดใหญ่ที�สดุ

ครั %งก่อนหน้ากบัจีนซึ�งอยู่ที� 1.762  ล้านตนั ซึ�งรายงานเมื�อเพียง 2 สปัดาห์ก่อน  ในรายงานอีกฉบบัหนึ�ง USDA ระบวุ่า การขายถั�วเหลืองแก่จีนเพิ�มขึ %น

สู่ 1.925 ล้านตนัในรอบสปัดาห์ที�สิ %นสดุวนัที� 23 ก.ค. ซึ�งเป็นการปรับขึ %นมากที�สดุเมื�อเทียบรายสปัดาห์นบัตั %งแต่วนัที� 17 พ.ย.ปี 2016 

ที3มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 27 ก.ค. 15.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5** 86.2 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื %อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย.   7.3%** 15.7% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนก.ค.โดย CB   92.6** 98.1 

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

วนัพธุที� 29 ก.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนมิ.ย.   16.6%** 44.3% 

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

วนัพฤหสับดีที� 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  
 

-32.9%** -5.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั %งแรกรายสปัดาห์  
 

1434K** 1416K 

วนัศกุร์ที� 31 ก.ค. 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  
 

51.1** 50.9 

 08.00 น จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin  
 

54.2** 54.4 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.4%** 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 ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.ค.จากUoM   72.7 73.2 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
 *ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 24 กรกฎาคม ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


