
  

                              ในระยะสั 	นราคาเคลื�อนไหวในกรอบ ซึ�งหากราคา
ดีดขึ 	นไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1,950-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์จะเห็น
แรงขายออกมาเพิ�ม โดยหากราคาหลุดแนวรับที�  1,911 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  (ระดับตํ�าสุดของสัปดาห์ที�ผ่านมา)ประเมินแนวรับถัดไปที� 1,897 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

25 สงิหาคม 2563 

สรุป ข้อมลูจากสถานีโทรทศัน์ CCTV ของทางการจีนระบวุา่ ประธานาธิบดีสี จิ "นผิงของจีนระบุว่า จีนจะยกระดบันวตักรรมเทคโนโลยีเพื*อขบัเคลื*อนการเติบโต
ผ่านการระดมทรัพยากรประเทศและจะเปิดกว้างในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ผ่านการผลกัดนัระบบการกํากบัดแูลที*มีความเท่าเทียมและเหมาะสมมากขึ "น ขณะที*หุ้น
บนกระดาน ChiNext ซึ*งเป็นกระดานหุ้นสตาร์ท-อพัที*หนาแน่นด้วยหุ้นเทคโนโลยีของจีน บวกขึ "นต่อเนื*องเป็นวนัที* 2 ในสปัดาห์นี " แม้ว่าประเด็นดงักล่าวจะสร้าง
แรงกดดนัราคาทองคําแต่ราคาก็อ่อนตวัลงไม่มาก ทั "งนี " นกัลงทุนจะจับตาอย่างใกล้ชิดต่อความเห็นของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เกี*ยวกบันโยบายการเงิน รวมถงึมาตรการเงินเฟ้อ ในการประชมุที*เมืองแจ็คสนั โฮล รัฐไวโอมิงในวนัพฤหสับดีนี "  เบื "องต้นราคาทองคําเคลื*อนไหวแกว่งตวั
ในกรอบ ประเมินว่าหากการอ่อนตวัลงของราคาทองคํายังสามารถรักษาระดบัเหนือแนวรับ 1,911-1,897 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาทองคํายังมีลุ้นดีดขึ "น
ทดสอบแนวต้าน ซึ*งหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้อย่างแข็งแกร่งอาจมีแรงถูกขายทํากําไรออกมา ทั "งนี " ประเมินแนวต้านระยะสั "นบริเวณ  1,950-1,963 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

25/08/2563 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,928.40 1,925.69 -2.71  -0.14% 

Spot Silver ($) 26.61 26.48 -0.13  -0.48% 

เงนิบาท (฿/$) 31.46 31.47 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,950 28,750 -200  -0.69% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.13 45.24 0.11  0.24% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 42.27 42.53 0.26  0.62% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1790 1.1829 0.0039  0.33% 

ที�มา : Bisnews 

ที�มา : Bisnews 
 

 1,911  1,897  1,885 

  1,963  1,981  2,006 

 

  



 

 

• (+) ดอลลาร์ถูกถ่วงขณะการเจรจาการค้าสหรัฐ-จนีหนุนสกุลเงินเอเชีย  ดอลลาร์ร่วงลงในวนันี " และสกลุเงินเอเชียที*เกี*ยวกบัการค้าปรับตวัขึ "น 

หลงัจากที*สหรัฐและจีนต่างชื*นชมการติดต่อกนัทางโทรศพัท์ระหว่างเจ้าหน้าที*การค้าระดบัสงูว่าเป็นความสําเร็จ  นั*นยืนยนัถึงความเชื*อมั*นของนัก

ลงทนุที*ว่า แม้แต่ในขณะที*ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างทั "ง 2 ประเทศประสบปัญหา แต่ความสมัพนัธ์ทางการค้าสามารถคงอยู่ต่อไป ข่าวดงักล่าว

ดนัดอลลาร์ออสเตรเลียขึ "น 0.2% มาที* 0.7172 ดอลลาร์ และดนัหยวนให้แข็งแกร่งขึ "นสู่ 6.9007 หยวน  นอกจากนี " ความเชื*อมั*นและแรงหนนุสําหรับ

สกลุเงินเสี*ยงเมื*อเทียบกบัดอลลาร์ ยงัได้แรงหนนุจากรายงานของนสพ.ไฟแนนเชียล ไทม์สที*ระบวุ่า เจ้าหน้าที*สหรัฐกําลงัพิจารณาเร่งการอนมุติัวคัซีน

โควิด-19 ที*พฒันาโดยบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลยัอ็อกฟอร์ด  ความเคลื*อนไหวอยู่ในวงจํากดั ในขณะที*ตลาดต่างๆไม่คิดว่าข้อตกลง

การค้าจะล่มสลาย และรอคํากล่าวจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงต่อไปของสปัดาห์นี " ซึ*งอาจจะดนัดอลลาร์ใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ*ง  แรงกดดนัในวงกว้างต่อดอลลาร์ช่วยให้ยโูรกลบัขึ "นเหนือ 1.18 ดอลลาร์ในช่วงกลางของภาคเช้าในเอเชีย และปอนด์ปรับขึ "น 

0.3% สู่ 1.3102 ดอลลาร์  

• (+) เยอรมนีเผยจีดีพีไตรมาส 2 หดตัว 9.7% แต่ดีกว่าตัวเลขประมาณการเบื 	องต้น  สํานักงานสถิติเยอรมนีเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2 ของเยอรมนี หดตวัลง 9.7% เมื*อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ*งหดตวัลงน้อยกว่าตวัเลขประมาณการเบื "องต้นที*ระบวุ่า 

GDP หดตวัรุนแรงถึง 10.1%   อย่างไรก็ดี GDP ไตรมาส 2 ที*มีการประมาณการล่าสดุในวนันี " ยงัคงเป็นสถิติที*หดตวัมากที*สดุนบัตั "งแต่ที*เริ*มมีการ

รวบรวมข้อมลูเมื*อปี 2513  สําหรับปัจจยัที*ทําให้ GDP เยอรมนีหดตวัรุนแรงนั "น เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ*งได้ฉดุการจ่ายภาค

ครัวเรือน การลงทนุ และการส่งออก ทรุดตวัลง  ด้านนกัวิเคราะห์จากสื*อต่างๆ ซึ*งรวมถึงวอลล์สตรีท เจอร์นลั คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี "ว่า GDP ไตร

มาส 2 ของเยอรมนีจะหดตวัลง 10.1% ในไตรมาส 2 

• (+) Ifo เผยความเชื�อมั�นธุรกิจเยอรมันปรับตัวดีกว่าคาดในส.ค.  การสํารวจแสดงในวนันี "ว่า ความเชื*อมั*นของธุรกิจเยอรมนัปรับตวักว่าคาดใน

เดือนส.ค. ซึ*งหนนุความหวงัที*ว่า บริษัทต่างๆในเยอรมนีกําลงัฟื"นตวัจากผลกระทบของโควิด-19  สถาบนั Ifo เปิดเผยว่า ดชันีความเชื*อมั*นธุรกิจปรับ

ขึ "นสู่ 92.6 จาก 90.4 ซึ*งมีการทบทวนปรับลดแล้วในเดือนก.ค. นั*นเป็นการปรับขึ "นรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที* 4 และดีกว่าคาดการณ์ของนัก

เศรษฐศาสตร์ที* 92.2   

• (-) "Apple"เตรียมเปิดร้านบางส่วนในสหรัฐหลังปิดทาํการจากโควิด-19 ระบาดอีกครั	ง  เมื*อวานนี "บลมูเบิร์ก นิวส์รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวว่า 

บริษัท Apple Inc เตรียมเริ*มเปิดร้านค้าปลีกในสหรัฐอีกครั "ง หลงัปิดทําการในช่วงหลายสปัดาห์ที*ผ่านมาจากการที*ยอดผู้ ติดเชื "อโควิด-19 พุ่งขึ "นอีกครั "ง  

บริษัท Apple Inc จะเปิดร้านจํานวนหนึ*งในสิ "นเดือนส.ค.เป็นอย่างเร็ว โดยร้านส่วนใหญ่จะดําเนินงานโดยอิงตามการนดัหมายเท่านั "นสําหรับใน

อนาคตอนัใกล้   Apple Inc ยงัไม่แสดงความเห็นต่อเรื*องดงักล่าว 

• (-) "แอสตร้าเซนเนก้า" เริ�มทดลองเฟสแรกยาต้าน-รักษาโควิดจากแอนติบอดี  บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ*งเป็นผู้ผลิตยาราย

ใหญ่ขององักฤษเปิดเผยว่า ได้เริ*มการทดลองทางคลินิกเฟส 1 สําหรับยา AZD7442 ซึ*งเป็นส่วนผสมของโมโนโคลนอลแอนติบอดี 2 ตวั เพื*อป้องกนั

และรักษาโรคโควิด-19  แอสตร้าเซนเนก้า ซึ*งกําลงัพฒันาวคัซนีโควิด-19 ร่วมกบันกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดเปิดเผยว่า ผู้ เข้าร่วมการทดสอบ

จะประกอบด้วยผู้ มีสขุภาพดีที*มีอายรุะหว่าง 18-55 ปีในสหราชอาณาจกัรทั "งหมดราว 48 ราย โดยการทดลองจะประเมินความปลอดภยั ความทนต่อ

ฤทธิfยา (tolerability) และหลกัการทางเภสชัจลนศาสตร์ (pharmacokinetic) ของตวัยา และหากได้ผลการทดลองที*น่าพึงพอใจ ก็จะเข้าสู่การทดลอง

เฟส 2 และ 3 ต่อไป เพื*อประเมินประสิทธิภาพในการป้องกนัและรักษาโรคโควิด-19                        

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั	งก่อน 

วนัจนัทร์ที* 24 ส.ค. - - ไม่มีตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที* 25 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ประมาณการครั "งสดุท้าย GDP ไตรมาส  2/2020   -9.7%** -10.1% 

 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื*อมั*นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo   92.6** 90.5 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   3.6% 3.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื*อมั*นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก CB   93.2 92.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค.   775K 776K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   10 10 

วนัพธุที* 26 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั*งซื "อสินค้าคงทนพื "นฐานเดือนก.ค.   1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั*งซื "อสินค้าคงทนเดือนก.ค.   4.0% 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ "ามนัรายสปัดาห์   - -1.6M 

วนัพฤหสับดีที* 27 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั "งที* 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -32.5% -32.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั "งแรกรายสปัดาห์   - 1106K 

 20.10น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที*รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.5% 16.6% 

 วนัที* 1  ทั "งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดที* Jackson Hole   - - 

วนัศกุร์ที* 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื*อมั*นผู้บริโภคเดือนส.ค. ของ GfK   - -0.3 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื "นฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.5% 0.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   1.5% 5.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.ค.   -0.3% -1.1% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.   51.0 51.9 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื*อมั*นผู้บริโภคจาก UoM   72.8 72.8 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 3.0% 

 วนัที* 2  ทั "งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดที* Jackson Hole   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก   ปานกลาง   น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที*มีการประกาศออกมา 

 *ที*มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที* 21 สิงหาคม ซึ*งอาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


