
 

 

 

   

1,911  1,897  1,885 

 1,963  1,981  2,006 

สรุป   ราคาทองคาํชว่งเชา้วนัองัคารแกว่งตวัในกรอบ 1,926.20 - 1,937.52 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แมว้า่วานนี&ราคาทองคาํจะดีดตวัขึ &นทดสอบ 1,962 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตไ่ม่
สามารถทรงตัวไวไ้ด ้และถูกขายสลับออกมาเป็นระยะ  ทั&งนี & ปัจจัยกดดันราคาทองคาํมาจาก ดัชนีดอลลารท์ี2เริ2มมีการค่อยๆฟื&นตัวขึ &น เชา้นี &ยืนเหนือ 93 จุด ขณะที2 ดู
เหมือนวา่นกัลงทนุยบัยั&งการเทขายดอลลารก์่อนถอ้ยแถลงในวนัพฤหสับดีจากนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ2งจะกลา่วในการประชมุสมัมนาที2
แจ็คสนั โฮล เพื2อรอดทูิศทางนโยบายการเงินของเฟดเพิ2มเติม  นอกจากนี& ทองคาํถกูกดดนัจากประเด็นการเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐั-จีนมีทศันะเชิงบวก โดยสาํนักงาน
ผูแ้ทนการคา้สหรฐัระบุในแถลงการณว์่า นายโรเบิรต์ ไลทไ์ฮเซอร ์ผูแ้ทนการคา้สหรฐัและนายสตีเวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัไดห้ารอืกบันายหลิว เหอ รองนายกรฐัมนตรี
จีนเมื2อวานนี& และทั&ง 2 ฝ่ายเห็นความคืบหนา้ในประเด็นการคา้ และยืนยนัพนัธสญัญาว่า จะทาํใหข้อ้ตกลงการคา้ระยะที2 1 ที2บรรลใุนเดือนม.ค.ประสบความสาํเรจ็ เป็น
ปัจจยัสกัดช่วงฟื&นของราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาเคลื2อนไหวในกรอบ หลงัจากราคาทองคาํทดสอบแนวรบัโซน 1,911 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบั
ตํ2าสุดของสัปดาหก์่อนหนา้) แลว้สามารถยืนไดจ้ึงเกิดแรงซื &อพยุงราคาไว ้อย่างไรก็ตาม หากการปรบัตัวขึ &นของราคาไม่ผ่านโซนแนวตา้นระยะสั&นอยู่ที2 1,950-1,963 
ดอลลารต์่อออนซ ์นักลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเมื2อราคาดีดตวัขึ &น ทั&งนี & ประเมินแนวรบัโซน 1,911-1,897 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํซื &อขายเพื2อเก็งกาํไร
ระยะสั&นจากการแกว่งตัว โดยเขา้ซื &อในบริเวณ 1,911-1,897 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทุนหากราคาหลุด 1,897 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาดีดตัวขึ &นให้
พิจารณาโซน 1,950-1,963 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุขายทาํกาํไร 

          เน้นการซ ื�อขายเก็งก ําไรระยะสั�น  โดยเข ้าซ ื�อ ใน

บร ิเวณ 1,911-1,897 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ (ตัดข าดทุน ห ากห ลุด 

1,897 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ พ ิจารณาขายเพ ื3อทาํกาํไรช่วงสั�นหาก

ไม่ผ่านแนวตา้น 1,950-1,963 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

25 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

25/08/2563  11.59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,928.40 1,933.20 4.80  0.25% 

Spot Silver ($) 26.61 26.55 -0.05  -0.20% 

เงนิบาท (฿/$) 31.46 31.46 -0.01  -0.02% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,950 28,800 -150  -0.52% 

นํ6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.13 45.26 0.13  0.29% 

นํ6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.27 42.52 0.25  0.59% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1790 1.1810 0.0020  0.17% 

ที3มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ฮ่องกงพบผู้ต ิดโควิดซ ํ�ารายแรกแต่ไม่แสดงอาการ ต้องพ ึ3งวัคซนีสกัดการระบาด ทีมนกัวิจยัของฮ่องกงรายงานการพบผูติ้ดเชื &อไวรสั

โควิด-19 ซ ํ&าเป็นครั&งที2สอง โดยผูติ้ดเชื &อดงักล่าวเป็นชายวยั 33 ปีซึ2งมีสขุภาพแข็งแรง แต่เขาถกูตรวจพบว่าติดเชื &อโควิด-19 ซ ํ&าเป็นครั&งที2สองหลงั

เดินทางกลบัจากประเทศสเปน ซึ2งเวน้ระยะเวลาห่างจากการติดเชื &อครั&งแรกประมาณ 4 เดือนครึ2ง นกัวิจยัระบวุ่า ผลการตรวจหาลาํดบันิวคลิโอ

ไทดใ์น DNA (Genome Sequencing) ของผูติ้ดเชื &อรายนี&พบว่า เขาติดเชื &อไวรสั 2 สายพนัธุที์2มีความแตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ดัในการติดเชื &อ

ครั&งแรกและครั&งที2สอง และนบัเป็นกรณีการติดเชื &อซ ํ&าเป็นรายแรกของโลก 

 (-) ดอลลารร์ ักษาแรงบวกขณะตลาดเงนิรอถ้อยแถลงปธ.เฟด ดอลลารแ์ข็งแกรง่ในวนันี & โดยไม่ไดร้บัผลกระทบจากแรงกดดนัในการเทขาย

จากการปรบัตัวสูงขึ &นของหุน้ ขณะที2ดูเหมือนว่านักลงทุนยบัยั&งการเทขายดอลลารก่์อนถอ้ยแถลงในวนัพฤหัสบดีจากนายเจอโรม พาวเวลล ์

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพฤหัสบดีนายพาวเวลล์ ประธานเฟด จะกล่าวในการประชุมสัมมนาที2แจ็คสัน โฮล ในหัวข้อ 

"Navigating the Decade Ahead: Implications for monetary policy" นักลงทุนคาดว่า เขาอาจจะกล่าวถึงกลยุทธ์ของเฟด โดยเฉพาะ

เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ในขณะที2มีคาดการณ์ว่า เงินเฟ้ออาจจะเปลี2ยนเป็นระดับเฉลี2ย แทนเป้าหมายเป็นตัวเลข  "ถา้เฟดไม่ไดอ้ยู่ในเชิงผ่อน

คลาย ผมคาดว่าดอลลารจ์ะปรบัขึ &น" นกัวิเคราะหก์ล่าว 

 (-) สหร ัฐฯ-จีน เจรจาทบทวนข้อตกลงการค้าเฟสหนึ3ง คร ั�งแรกในรอบ 6เดือน สาํนกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ผูแ้ทนการคา้ของสหรฐัฯ 

และจีน ไดเ้ริ2มตน้การเจรจาเกี2ยวกบัการทบทวนขอ้ตกลงทางการคา้ใน "เฟสที2หนึ2ง"ผ่านทางโทรศพัทเ์มื2อคืนนี&ตามเวลาในประเทศไทย ซึ2งเป็นการ

เจรจาเป็นครั&งแรกในรอบ 6 เดือน นบัตั&งแต่ทั&งประเทศไดล้งนามในขอ้ตกลงทางการคา้เมื2อเดือน ก.พ.ที2ผ่านมา การเจรจาในครั&งนี &เป็นพดูคยุกนั

ระหว่างนายโรเบิรต์ ไลทไ์ฮเซอร ์ผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ และนายสตีเว่น มนชิูน รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ กบัรองนายกรฐัมนตรีหลิว เหอ 

ของจีน ซึ2งหลังเสร็จการเจรจาในวันแรก นายไลทไ์ฮเซอร ์กล่าวว่าการเจรจามีความคืบหนา้อย่างมาก และทั&งสองฝ่ายมีความมุ่งมั2นที2จะ

ดาํเนินการตามขั&นตอนเพื2อใหบ้รรลคุวามสาํเรจ็ของขอ้ตกลง และ ดาํเนินการตามขอ้ตกลงต่อไป ขณะที2กระทรวงพาณิชยข์องจีนกล่าวว่าทั&งสอง

ประเทศมีเจรจาที2คืบหนา้ไปในทิศทางที2ดีขึ &นโดยทางการจีนไดเ้รยีกรอ้งใหแ้กไ้ขกฎระเบียบเพื2ออนญุาตใหน้าํเขา้ผลิตภณัฑจ์ากฟารม์และอาหาร

ของอเมริกาที2หลากหลาย โดยจีนยืนยันว่าพรอ้มที2จะทาํตามขอ้ตกลงทางการคา้ใน "เฟสที2หนึ2ง" ต่อไป ทั&งนี &นับตั&งแต่ทั&งสองประเทศไดบ้รรลุ

ขอ้ตกลงการคา้ในเฟสที2หนึ2งการซื &อสินคา้จากสหรฐัฯของจีนไดเ้พิ2มขึ &นมากถงึ 7.7 หมื2นลา้นดอลลารส์หรฐัฯในช่วงเวลาเพียง 6 เดือน หลงัจีนได้

เพิ2มกาํลงัการซื &อสินคา้จากเกษตรจากสหรฐัฯในช่วงไม่กี2สปัดาหที์2ผ่านมา 

 (-)  ตลาดหุน้ เอเช ียเปิดบวก ขานร ับการร ักษาโควิดคืบหน้า  ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ2มขึ &นในเชา้วนันี & ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้

นิวยอรก์ที2ปิดพุ่งขึ &นทะลแุนว 28,000 จุดเป็นครั&งแรกในรอบ 6 เดือนเมื2อคืนนี& ขณะที2ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ต่างก็ปิดทาํนิวไฮ หลังจาก

สาํนกังานอาหารและยาสหรฐั (FDA) ไดอ้นมุติัใหใ้ชพ้ลาสมาที2มีโปรตีนภมิูคุม้กนั (convalescent plasma) ในการรกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ดชันี 

NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี2ปุ่ นเปิดวันนี &ที2 23,242.74 จุด เพิ2มขึ &น 257.23 จุด, +1.12% ดัชนี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวันนี &ที2 3,392.88 

จดุ เพิ2มขึ &น 7.24 จดุ, +0.21% ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี &ที2 25,586.99 จดุ เพิ2มขึ &น 35.41 จุด, +0.14% ดัชนี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วัน

เปิดวันนี &ที2 12,706.40 จุด เพิ2มขึ &น 59.27 จุด, +0.47% ดัชนี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี &ที2 2,352.15 จุด เพิ2มขึ &น 22.32 จุด, +0.96% 

ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี &ที2 2,544.61 จดุ เพิ2มขึ &น 6.00 จดุ, +0.24% ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี &ที2 1,563.35 

จดุ ลดลง 5.23 จดุ, -0.33% 

  ที3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์2 24 ส.ค. - - ไม่มีตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที2 25 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ประมาณการครั&งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020   -10.1% -10.1% 

 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื2อมั2นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo   92.5 90.5 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   3.6% 3.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื2อมั2นผูบ้รโิภคเดือนส.ค.จาก CB   93.0 92.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.   787K 776K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์   10 10 

วนัพธุที2 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั2งซื &อสินคา้คงทนพื&นฐานเดือนก.ค.   1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั2งซื &อสินคา้คงทนเดือนก.ค.   4.0% 7.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ&ามนัรายสปัดาห ์   - -1.6M 

วนัพฤหสับดีที2 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั&งที2 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -32.5% -32.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั&งแรกรายสปัดาห ์   - 1106K 

 20.10น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที2รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.5% 16.6% 

 วนัที2 1  ทั&งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจาํปีของเฟดที2 Jackson Hole   - - 

วนัศกุรที์2 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื2อมั2นผูบ้รโิภคเดือนส.ค. ของ GfK   - -0.3 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื&นฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.5% 0.2% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   1.5% 5.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ค.   -0.3% -1.1% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.   51.0 51.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื2อมั2นผูบ้รโิภคจาก UoM   72.8 72.8 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟอ้จาก UoM   - 3.0% 

 วนัที2 2  ทั&งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจาํปีของเฟดที2 Jackson Hole   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก   ปานกลาง   นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที2มีการประกาศออกมา 

*ที2มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที2 21 สิงหาคม 2563 ซึ2งอาจมีการเปลี2ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


