
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,954 1,939 1,920 

1,981 2,000 2,013 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  -15.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยในระหว่างวนัราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไร  หลงัจากราคาทองคําปรับตวัขึ �นขานรับการส่งสัญญาณ

ในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)  แต่ราคาทองคําไมส่ามารถทะลผุ่านระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์บริเวณ 1,981 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ส่งผลให้เกิดแรงขายทํากําไร

สลับออกมา  จนราคาร่วงลงทดสอบระดับตํ<าสุดบริเวณ 1,938.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นหลังจากนั �นโดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลข

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของสหรัฐที<ถึงแม้จะหดตวั “น้อยกว่าคาด” ที<ระดบั -32.9% แต่ก็อยูใ่นระดบัหดตวัรุนแรงที<สดุในรอบกว่า 70 ปี  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงั

ได้รับแรงหนนุเพิ<มหลงัประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเสนอให้สหรัฐ “เลื<อนการเลือกตั �ง” ประธานาธิบดีที<จะมีขึ �นในวันที< 3 พ.ย. โดยอ้างว่าการส่งบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะทําให้มีการ

ฉ้อโกงมากที<สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ  นั<นทําให้สกุลเงินดอลลาร์ตอบรับในเชิงลบ  ขณะที<อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง  ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ได้รับแรงกดดันจากข่าวนี �

เช่นเดียวกัน  สถานการณ์ดังกล่าวกลับมากระตุ้นแรงซื �อในตลาดทองคําจนทําให้ราคาลดช่วงติดลบลงในที<สุด  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี<ยนแปลง  สําหรับวันนี �ติดตามการ

เปิดเผยดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคล (PCE), การบริโภคส่วนบคุคล, รายได้ส่วนบคุคล, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโก และดชันีความเชื<อมั<นผู้บริโภคจาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1971.54 1938.70 1969.93 1953.55 -15.20 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1910.09 22.94 43.55 

MA 50 Days 1783.78 18.97 41.43 

MA 200 Days 1631.12 17.21 47.50 

RSI 9 Days 83.95 70.15 51.57 

RSI 14 Days 81.99 72.20 55.34 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,241.96 0.00 

ishare 17,771.04 -28.97 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6988 -0.1655 0.8740 

10 วนั 0.9329 0.1984 0.9857 

20 วนั 0.9670 0.5606 0.9707 

50 วนั 0.9407 0.6742 0.8453 

100 วนั 0.9150 0.5632 0.7266 

200 วนั 0.3793 -0.5700 0.4021 

 

 

31 กรกฎาคม 2563 

คําแนะนํา                ระหว่างวันหากราคาทองคําไม่หลุดแนวรับ

แรกโซน 1,954 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจจะเห็นการดีดตัว

ขึ (นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,980-1,981ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

(ระดับสูงสุดเป็นประวัตกิารณ์) 

 

 

หากราคาทองคํายงัสามารถยืนเหนือโซน 1,954 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้การอ่อนตัวลงอยู่ในระดับ
จํากดั โดยราคาอาจทดสอบแนวต้านโซน 1,980-1,981ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์) 
แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านได้ก็จะเห็นการอ่อนตัวลงอีกครั �ง โดยยังมีโอกาสที<ราคาจะ
ทดสอบแนวรับบริเวณ 1,954-1,939 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ<าสดุวานนี � 1,939 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) 

 



 

 

• (+) "จอห์น ฮอปกินส์"เผยผู้ตดิเชื (อโควดิรายใหม่ในสหรัฐพุ่งทะลุ 70,000 ราย  มหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกินส์ รายงานว่า จํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-
19 รายใหม่ในสหรัฐพุ่งขึ �น 70,776 รายเมื<อวานนี � โดยเพิ<มขึ �นมากกวา่ 70,000 รายเป็นครั �งแรกในรอบเกือบ 1 สปัดาห์ หลงัจากเพิ<มขึ �น 73,715 รายเมื<อวนั
ศกุร์  ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในหลายรัฐ ส่วนใหญ่ทางภาคใต้และตะวนัตก โดยผู้ ป่วยรายใหม่ในแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และเท็กซสัรวมกันมี
จํานวนเกือบ 34,100 ราย ซึ<งคิดเป็นสดัส่วนเกือบครึ<งหนึ<งของผู้ ป่วยรายใหม่ทั<วประเทศ  อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี<ยจํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ใน
สหรัฐในช่วง 7 วนัที<ผ่านมาลดลงมากกวา่ 3% เมื<อเทียบกบัสปัดาห์ที<แล้ว 

• (+) เงนิดอลล์อ่อนหลัง GDP สหรัฐหดตัวรุนแรง,"ทรัมป์"เสนอเลื@อนเลือกตั (ง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื<อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที<
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื<อคืนนี � (30 ก.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 หดตวัรุนแรงที<สุดใน
รอบกวา่ 70 ปี นอกจากนี � นกัลงทนุยงัวิตกกงัวลเกี<ยวกบัข่าวโดนลัด์ ทรัมป์เสนอให้เลื<อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐออกไปจากกําหนดเดิมที<จะมีขึ �น
ในวนัที< 3 พ.ย.  ดชันีดอลลาร์ ซึ<งเป็นดชันีวดัความเคลื<อนไหวของดอลลาร์เมื<อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.49% แตะที< 93.0219 
เมื<อคืนนี �  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื<อเทียบกบัเงินเยน ที<ระดบั 104.82 เยน จากระดบั 105.03 เยน และอ่อนค่าเมื<อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที<ระดบั 0.9096 ฟรังก์ 
จากระดับ 0.9138 ฟรังก์ แต่หากเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 1.3443 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3364 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื<อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที<ระดบั 1.1837 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1764 ดอลลาร์ ขณะที<เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที<ระดบั 1.3085 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2961 ดอลลาร์  

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 225.92 จุด วติก GDP สหรัฐหดตัว,"ทรัมป์"เสนอเลื@อนเลือกตั (ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื<อคืนนี � (30 ก.ค.) 
หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 หดตวัรุนแรงที<สุดในรอบกว่า 70 ปี นอกจากนี � นกัลงทนุยงัวิตกกงัวล
เกี<ยวกับข่าวโดนัลด์ ทรัมป์เสนอให้เลื<อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐออกไปจากกําหนดเดิมที<จะมีขึ �นในวนัที< 3 พ.ย. อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิด
ตลาดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากคําสั<งซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ก่อนที<บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ<งรวมถึงแอปเปิลและอัลฟาเบท จะเปิดเผยผล
ประกอบการ  ดชันีเฉลี<ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที< 26,313.65 จดุ ลดลง 225.92 จดุ หรือ -0.85% ขณะที<ดชันี S&P500 ปิดที< 3,246.22 จุด ลดลง 12.22 
จดุ หรือ -0.38% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที< 10,587.81 จดุ เพิ<มขึ �น 44.87 จดุ หรือ +0.43% 

• (+) "ทรัมป์"เสนอเลื@อนการเลือกตั (งปธน. อ้างจะเกิดการฉ้อโกงมากสุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวนันี � 
โดยเสนอให้สหรัฐเลื<อนการเลือกตั �งประธานาธิบดีที<จะมีขึ �นในวนัที< 3 พ.ย. เนื<องจากการส่งบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะทําให้การเลือกตั �งครั �งนี �มีการ
ฉ้อโกงมากที<สดุในประวตัศิาสตร์สหรัฐ  "การลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์จะทําให้การเลือกตั �งในปี 2020 เป็นการเลือกตั �งที<ผิดพลาดและมีการฉ้อโกงมาก
ที<สุดในประวตัิศาสตร์สหรัฐ ซึ<งจะเป็นสิ<งที<น่าละอายต่อสหรัฐ เราควรชะลอการเลือกตั �งออกไปจนกว่าประชาชนจะสามารถลงคะแนนได้อย่างปลอดภัย 
อย่างมั<นคง และอย่างเหมาะสม" ข้อความในทวติเตอร์ระบ ุ

• (-) J&J เผยวัคซีนของบริษัทเข็มเดียวสามารถสร้างภูมิต้านทานโควดิในลิง  บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยว่า ผลการทดลองวคัซีน
ต้านไวรัสโควิด-19 ในลิงพบว่า วคัซีนดงักล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มกนัไวรัสโควิด-19 ให้แก่ลิงด้วยการฉีดเพียงเข็มเดียว ในขณะที<วคัซีนที<ได้รับการพฒันา
จากบริษัทอื<นต้องฉีดถึง 2 เข็มจึงจะสามารถสร้างภูมิต้านทานไวรัสดงักล่าว  ความสําเร็จของการทดลองในครั �งนี �ได้ทําให้ J&J เริ<มการทดลองวคัซีนกับ
มนษุย์ในวนันี � 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานตํ@ากว่าคาดในสัปดาห์ที@แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื<นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
จํานวน 1.434 ล้านรายในสปัดาห์ที<แล้ว ตํ<ากวา่ที<นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที<ระดบั 1.45 ล้านราย 

• (-) สหรัฐเผย GDP Q2/63 หดตัว 32.9% ทรุดหนักสุดรอบกว่า 70 ปี  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครั �งที< 1 สําหรับตวัเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 2/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตวัลง 32.9% ซึ<งเป็นการหดตวัรุนแรงที<สุดนบัตั �งแต่ที<
สหรัฐเริ<มมีการรวบรวมข้อมูลดงักล่าวในปี 2490 หรือกว่า 70 ปีก่อนหน้านี � หลังจากหดตวั 5% ในไตรมาส 1  อย่างไรก็ดี ตวัเลข GDP ประจําไตรมาส 
2/2563 ดีกว่าที<นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะหดตวัลง 34.7%  การหดตวัของ GDP ในไตรมาส 2/2563 รุนแรงกว่าที<ได้หดตวั 10% ในไตรมาสแรกของปี 
2501 และการหดตวั 8.4% ในไตรมาส 4 ของปี 2551  การหดตวัของเศรษฐกิจสหรัฐทั �งในไตรมาส 1 และ 2 ของปีนี �ได้ทําให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย เนื<องจากมีการหดตวั 2 ไตรมาสตดิตอ่กนั 
 

 

 

                         ที<มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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)   0.3% 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 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<มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที< 24 กรกฎาคม 2020 ซึ<งอาจมีการเปลี<ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


