
 

 

 

   

1,900  1,881  1,862 

 1,946  1,963  1,984 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �พยายามทรงตวัรกัษาระดับไว ้สามารถยืนเหนือ Low วานนี�ที#ลงไปทดสอบ 1,913.80 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ขณะที#แรงขายเริ#มชะลอตวัลง 
หลงัจากอตัราผลตอบแทนที#แทจ้รงิ (Real Yield) หรอื อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) อาย ุ10 ปี มีทิศทางติด
ลบมากขึ �นกว่า -1% ทา่มกลางกระแสคาดการณว์่า Jerome Powell ประธานเฟด อาจจะใชโ้อกาสในการประชมุที# Jackson Hole (ซึ#งมีกาํหนดวนัพรุง่นี � (27 ส.ค.) ในช่วง
เวลา 20.10 น.ตามเวลาไทย) ในการส่งสัญญาณปรบัเปลี#ยนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟด ซึ#งเดิมตั�งไวท้ี# 2% อาจเปลี#ยนมาใชเ้ป็น "อัตราเงินเฟ้อเฉลี#ย" (Average 
Inflation Targeting) ซึ#งจะหมายถึงการปลอ่ยใหเ้งินเฟ้อสามารถปรบัขึ �นเกิน 2% ไดใ้นชว่งเวลาหนึ#ง  โดยที#เฟดไมจ่าํเป็นตอ้งรบีเรง่ในการขึ �นดอกเบี �ยหากเงินเฟอ้พุง่ขึ �น ซึ#ง
เป็นความพยายามในการคงดอกเบี �ยและรกัษาตน้ทนุกูย้ืมใหอ้ยู่ในระดบัตํ#าต่อไป เพื#อกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวัขึ �น ซึ#งเป็นปัจจยับวกต่อราคาทองคาํ  ทาํใหช้่วงนี �
ราคาทองคาํปรบัฐานลงไม่ลึก และมีแรงชอ้นซื �อเขา้สู่ตลาดทองคาํเป็นระยะ  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคายังคงเคลื#อนไหวในกรอบในทิศทางอ่อนตวัลง หาก
ราคาทองคาํขึ �นไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,946  ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดแ้ข็งแกรง่ ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึ �นไปทดสอบ แนวตา้นถัดไปที# 1,963 ดอลลารต์่อออนซ ์
(ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์ �) แตห่ากผ่านแนวตา้นแรกไมไ่ด ้ราคาจะออ่นตวัลงทดสอบแนวรบัอยูใ่นบริเวณ 1,906-1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํใหน้กัลงทนุรอจงัหวะเขา้
ซื �อ หากราคาย่อตวัลงมาและไมห่ลดุแนวรบั 1,906-1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาไมส่ามารถยืนเหนือ 1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ และใหท้ยอยทาํกาํไรหาก
ราคาดีดตวัขึ �นไปทดสอบบรเิวณแนวตา้น 1,946-1,963 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

         แ ร งข าย เร ิ�ม ล ด ล งท ําให ้มีลุ้น ท ี�ร าคาอ าจไป

ทดสอบแนวต้านโซน 1,946-1,963 ดอลลารต์่อออนซ  ์แต่หาก

ราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายทาํกาํไรระยะสั1นออกมา มีแนว

ร ับบร ิเวณ 1,906-1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์

26 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

26/08/2563  11.21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,927.70 1,925.56 -2.14  -0.11% 

Spot Silver ($) 26.52 26.37 -0.15  -0.55% 

เงนิบาท (฿/$) 31.43 31.35 -0.09  -0.28% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,600 -100  -0.35% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.86 45.97 0.11  0.24% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 43.38 43.33 -0.05  -0.12% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1833 1.1821 -0.0012  -0.10% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) จีนออกโรงหนุน TikTok ใช้กฎหมายปกป้องผลประโยชน ์ หลังถูกสหรัฐกลั�นแกล้ง สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ
จีนออกมาสนบัสนนุบรษัิทจีน รวมถงึติdกต็อก (TikTok) ใหใ้ชอ้าวธุทางกฎหมายเพื#อปกปอ้งสิทธิfและผลประโยชนอ์นัชอบธรรมตามกฎหมายของบรษัิท 
นายจา้ว ลี#เจียน โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศของจีนประกาศจดุยืนดงักล่าวในการแถลงข่าวประจาํวนั ซึ#งเกี#ยวขอ้งกบัการที#ติdกตอ็ก รวมถงึผูใ้ชง้าน
แอปพลิเคชนัวีแชท (WeChat) บางส่วนในสหรฐัไดอ้อกมาประกาศที#จะฟ้องรอ้งดาํเนินคดีกบัรฐับาลสหรฐั เพื#อปกปอ้งสิทธิfตามกฎหมาย นายจา้วระบุ
วา่ จีนจะยงัคงใชท้กุมาตรการที#จาํเป็นเพื#อปกป้องสิทธิfและผลประโยชนอ์นัชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทจีนอย่างแข็งกรา้ว โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีนยังเปิดเผยดว้ยว่า มีนักการเมืองสหรฐับางคนที#วางแผนทาํลายบริษัทบริษัทจีน อย่างติdกต็อก วีแชท และหวัเว่ย เพราะคนเหล่านั�น
ต่อตา้นความเป็นจีน และพยายามที#จะขดัขวางทกุอย่างที#เกี#ยวกบัจีน นายจา้วยงักล่าวต่อดว้ยว่า การกระทาํที#ไม่เหมาะสมซึ#งนกัการเมืองสหรฐับาง
คนปฏิบตัิกบับรษัิทบางแห่ง เช่น ติdกต็อก ถือเป็นการคกุคามทางเศรษฐกิจที#ทาํเป็นระบบและวางแผนมาก่อน โดยมีเป้าหมายคือบริษัทขา้มชาติที#โดด
เด่นซึ#งไม่ใช่ของสหรฐั เนื#องจากนักการเมืองสหรฐัหวาดเกรงความแข็งแกร่งและความสาํเร็จของบริษัทเหล่านั�น และอาจใชอ้าํนาจรฐัเพื#อเล่นงาน
บรษัิทเหล่านั�นดว้ย 

 (+) WHO วอนทั�วโลกศึกษาประสิทธ ิภาพภูมิคุ้มกันโควิด หลังพบติดเช ื1อซ ํ1าในฮ่องกง  องคก์ารอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า จาํเป็นตอ้งมี
การศกึษาเพิ#มขึ �นเพื#อตดัสินว่า มนษุยมี์ภูมิคุม้กนัในการตา้นเชื�อไวรสัโควิด-19 ไดน้านเพียงใด หลงัจากที#ฮ่องกงรายงานว่าพบชายวยั 33 ปีติดเชื �อโค
วิด-19 ซ ํ�าเป็นครั�งที# 2 มาเรีย แวน เคอรโ์คฟ หวัหนา้ฝ่ายเทคนิคของโครงการฉุกเฉินดา้นสุขภาพของ WHO ระบุว่า ขณะที#บุคคลซึ#งติดเชื �อโควิด-19 
สรา้งภูมิคุม้กนัตวัเองขึ �นมานั�น ก็ยงัไม่มีความชดัเจนจนถึงขณะนี�ว่า ภมูิคุม้กนัที#สรา้งขึ �นนั�นจะแข็งแกรง่และอยู่ไดย้าวนานเพียงใด นางเคอรโ์คฟระบุ
ว่า WHO ไดแ้นะนาํประเทศต่างๆ ใหท้าํการตรวจหาลาํดับนิวคลีโอไทด ์(DNA sequencing) ของไวรสัโควิด-19 เพื#อใหเ้ขา้ใจไดดี้ยิ#งขึ �นว่า โรคนี�
สามารถส่งผลกระทบตอ่ประชากรอย่างไร รวมถงึผูที้#เคยตดิเชื �อแลว้ 

 (+) ศาลแคนาดาไม่อนุญาตให้ CFO "ห ัวเว่ย" เข ้าถึงเอกสารลับ อ ้างไม่เก ี�ยวข้องกับคําร ้องเร ียน ศาลแคนาดาไดป้ฏิเสธคาํรอ้งของนางเมิ#ง 
หว่านโจว ประธานเจา้หนา้ที#บริหารดา้นการเงิน (CFO) ของบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี# ที#ไดข้อใหแ้คนาดาเปิดเผยเอกสารที#เกี#ยวขอ้งกับฝ่ายข่าวกรอง
ของแคนาดา เนื#องจากนางเมิ#งเชื#อว่า เอกสารดงักล่าวจะบ่งชี �ว่าการจับกุมตัวเธอเมื#อเดือนธ.ค. 2561 ในแคนาดานั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ศาล
แคนาดาไดมี้มติไม่เปิดเผยเอกสารดงักล่าว โดยอา้งเหตุผลดา้นความมั#นคงของชาติ และอา้งว่าขอ้มูลในเอกสารเหล่านี�ไม่เกี#ยวขอ้งกบัคาํกล่าวอา้ง
ของนางเมิ#งแต่อย่างใด นางเมิ#ง ไดมี้คาํเรียกรอ้งดงักล่าวเพราะตอ้งการใหศ้าลแคนาดายกฟ้องคาํสั#งในการส่งตวัเธอไปดาํเนินคดีในสหรฐั โดยเธอ
เปิดเผยวา่ ทางการแคนาดาไดแ้อบประสานงานกบัสาํนกังานสอบสวนกลาง (FBI) ของสหรฐั และเธอตอ้งการทราบวา่ทั�งสองฝ่ายมีการตดิต่อสื#อสาร
กนัอย่างไรบา้ง ซึ#งจะทราบไดก็้ตอ่เมื#อไดเ้หน็เอกสารเหล่านี� 

 (-) ดอลลาร แ์ข ็งค่าเท ียบเยน ขานรับเจรจาการค้าจีน-สหรัฐคืบหน้า สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื#อเทียบกับเงินเยน ในการซื �อขายที#ตลาด
ปริวรรตเงินตราโตเกียววนันี� หลงัจากมีสญัญาณบ่งชี�ถึงความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหวา่งจีนและสหรฐั สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที#ยง
วนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื#อนไหวที# 106.47-106.51 เยน เมื#อเทียบกบั 106.35-106.45 เยนที#ตลาดนิวยอรก์ และ 106.18-106.20 เยนที#ตลาด
โตเกียว เมื#อเวลา 17.00 น.ของเมื#อวานนี� นายหลิว เหอ รองนายกรฐัมนตรีจีน ไดส้นทนาทางโทรศพัทก์บันายโรเบิรต์ ไลทไ์ฮเซอร ์ผูแ้ทนการคา้สหรฐั 
(USTR) และนายสตีเวน มนูชิน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั เมื#อวานนี� โดยทั�งสองฝ่ายเห็นพอ้งที#จะสรา้งภาวะและบรรยากาศที#สรา้งสรรค ์เพื#อผลักดนัการ
ดาํเนินการตามขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก พรอ้มกบัใหค้าํมั#นวา่จะดาํเนินมาตรการที#จาํเป็น เพื#อรบัประกนัความสาํเรจ็ของขอ้ตกลงดงักล่าว 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดผันผวน นักลงทุนผิดหวังข ้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียเคลื#อนไหวอย่างผนัผวนในเชา้วนันี� โดยไดร้บัแรงกดดนั
จากดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที#ปิดลบเมื#อคืน หลังสหรฐัเผยดชันีความเชื#อมั#นผูบ้ริโภคปรบัตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที# 2 ดชันี NIKKEI 225 
ตลาดหุน้ญี#ปุ่ นเปิดวนันี�ที# 23,257.05 จุด ลดลง 39.72 จุด, -0.17% ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที# 3,371.81 จุด ลดลง 1.77 จุด, -
0.05% ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี�ที#  25,520.41 จุด เพิ#มขึ �น 34.19 จุด, +0.13% ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไตห้วนัเปิดวันนี�ที# 12,768.96 จุด 
เพิ#มขึ �น 10.71 จดุ, +0.08% ดชันี KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที# 2,367.74 จดุ เพิ#มขึ �น 1.01 จดุ, +0.04%  

 
  ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทรที์# 24 ส.ค. - - ไม่มีตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที# 25 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส  2/2020  -9.7%** -10.1% 

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

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS  3.5%** 3.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื#อมั#นผูบ้รโิภคเดือนส.ค.จาก CB  84.8** 92.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.  901K** 776K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์  18** 10 

วนัพธุที# 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั#งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนก.ค.  1.9% 3.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั#งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ค.  4.4% 7.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  -3.4M -1.6M 

วนัพฤหสับดีที# 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งที# 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -32.5% -32.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 1106K 

 20.10น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที#รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.5% 16.6% 

 วนัที# 1  ทั�งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจาํปีของเฟดที# Jackson Hole   - - 

วนัศกุรที์# 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื#อมั#นผูบ้รโิภคเดือนส.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 คาดการณค์วามเชื#อมั#นผูบ้รโิภคจาก UoM   72.8 72.8 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 3.0% 

 วนัที# 2  ทั�งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจาํปีของเฟดที# Jackson Hole   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก   ปานกลาง   นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที#มีการประกาศออกมา 

*ที#มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที# 21 สิงหาคม 2563 ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


