
  

                              หากราคายังสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,911 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ (ระดับตํ#าสุดของสัปดาห์ที#ผ่าน) จึงเห็นการดีดตัวกลับของราคาขึ .นไป
ได้บ้าง โดยประเมินแนวต้านที# 1,946 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถกลับ
ขึ .นไปยืนเหนือแนวต้านได้ จะเห็นการย่อลงตัวลงมาอีกเพื#อสร้างฐานของราคา  
ทั .งนี .  ประเมินแนวรับสาํคัญในโซน บริเวณ 1,906-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

26 สงิหาคม 2563 

สรุป คณะมนตรีความมันคงแหง่สหประชาชาต ิ(UNSC) ระบวุา่ ไม่ได้อยู่ในสถานะทีจะดําเนินการเพิมเติม" เกียวกบัข้อเสนอของสหรัฐในการหวนคืนสู่การควํา
บาตรอิหร่านเพราะไม่มีฉันทามติจาก 15 ประเทศสมาชิก ประเด็นดงักล่าว ทําให้แนวโน้มความตงึเครียดในตะวนัออกกลางลดลง จนทองคําในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยัมีแรงขายทํากําไรระยะสั :นออกมา อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในสหรัฐหลงัการระบาดของโควดิ-19 ชดัเจนมากขึ :น เมือบรรษัทประกนั
เงินฝากของรัฐบาลกลาง (FDIC) ซึงเป็นหน่วยงานกํากบัดูแลธนาคาร ระบุว่า กําไรของธนาคารสหรัฐลดลง 70% ในไตรมาส 2 ของปี 2020 จากปีก่อนหน้า 
เนืองจากบริษัทตา่งๆ เพิมการกนัสํารองเพือป้องกนัการขาดทนุในอนาคต และกิจกรรมธุรกิจและผู้บริโภคลดลง ได้สร้างแรงซื :อเข้าพยุงราคาทองคําไว้ เบื :องต้น
ราคาทองคําเคลือนไหวแกว่งตวัในกรอบ สําหรับผู้ ทีรับความเสียงได้สามารถหาจังหวะเก็งกําไรระยะสั :นจากการแกว่งตวั โดยหาจงัหวะเข้าซื :อบริเวณแนวรับ 
1,906-1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,900 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และขายทํากําไรหากดีดตวัขึ :นไม่ผ่านโซน 1,946 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 

ตารางที# 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

26/08/2563 16:02 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,927.70 1,923.20 -4.50  -0.23% 

Spot Silver ($) 26.52 26.50 -0.02  -0.07% 

เงนิบาท (฿/$) 31.43 31.34 -0.09  -0.30% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,500 -200  -0.70% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.86 45.96 0.10  0.22% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 43.38 43.30 -0.08  -0.18% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1833 1.1812 -0.0021  -0.18% 

ที#มา : Bisnews 

ที#มา : Bisnews 
 

 1,900  1,881  1,862 

  1,946  1,963  1,984 

 

  



 

 

• (+) กําไรธนาคารสหรัฐดิ#งลง 70% จากปีก่อนจากความไม่แน่นอนโควิด-19  หน่วยงานกํากบัดแูลธนาคารระบุเมือวานนี :ว่า กําไรของธนาคารสหรัฐ

ลดลง 70% ในไตรมาส 2 ของปี 2020 จากปีก่อนหน้า จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองจากการระบาดของโควิด-19  บรรษัทประกนัเงินฝาก

ของรัฐบาลกลาง (FDIC) รายงานวา่ กําไรของธนาคารยงัคงตํา ในขณะทีบริษัทตา่งๆเพิมการกนัสํารองเพือป้องกนัการขาดทนุในอนาคต และกิจกรรมธุรกิจ

และผู้บริโภคลดลง เงินฝากของธนาคารปรับขึ :นกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ติดต่อกนัเป็นไตรมาสที 2 และ FDIC ระบุว่า อุตสาหกรรมดงักล่าวมีระดบัเงินทนุ

และสภาพคล่องที "แข็งแกร่งอย่างยิง"  รายงานของเมือวานนี :แสดงว่า เป็นไตรมาสที 2 ติดต่อกนัทีธนาคารมีกําไรลดลงสู่ส่วนหนึงของระดบัตําเป็น

ประวตัิการณ์ทีเคยเผชิญในปี 2019 FDIC รายงานการลดลง 70% เช่นกนัในกําไรในไตรมาสแรกของปี 2020 แม้กําไรของอุตสาหกรรมปรับขึ :นเล็กน้อยใน

ไตรมาส 2 

• (-) UNSC ปฏิเสธการผลักดันของสหรัฐให้ควํ#าบาตรอิหร่าน  อินโดนีเซีย ซึงเป็นประธานคณะมนตรีความมันคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ระบุเมือ

วานนี :ว่า UNSC "ไม่ได้อยู่ในสถานะทีจะดําเนินการเพิมเติม" เกียวกบัข้อเสนอของสหรัฐในการหวนคืนสู่การควําบาตรอิหร่านเพราะไม่มีฉันทามติจาก 15 

ประเทศสมาชิก  13 ประเทศสมาชิกแสดงการคดัค้านในวนัศกุร์ โดยแย้งว่า การดําเนินการของสหรัฐถือเป็นโมฆะ เมือพิจารณาว่า สหรัฐใช้กระบวนการที

เหน็ชอบภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ระหวา่งอิหร่านและชาตมิหาอํานาจโลก ซึงสหรัฐถอนตวัเมือ 2 ปีก่อน   

• (-) ที#ปรึกษารบ.คาดฝรั# งเศสอาจเผชิญโควิด-19 ระบาดระลอก 2 ในพ.ย.  ทีปรึกษารัฐบาลระบุว่า ฝรังเศสอาจเผชิญการระบาดระลอก 2 ของโควิด-

19 ในเดือนพ.ย. ขณะทีเมืองมาร์แซย์คมุเข้มมาตรการจํากดัเพือตอ่สู้กบัการระบาด  ทางการในเมืองมาร์แซย์ระบุเมือวานนี :ว่า บาร์และร้านอาหารจะปิดเร็ว

ขึ :น และพวกเขาขยายคําสังให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามยัในวงกว้างในเมืองดงักล่าวระหว่างวนัที 26 ส.ค. - 30 ก.ย.  ศาสตราจารย์ฌอง-ฟรังซวัส์ เดล

เฟรสซีย์ ซึงเป็นผู้ นําสภาวิทยาศาสตร์ ซึงให้คําปรึกษารัฐบาลเรืองโรคระบาดกล่าวต่อสถานีโทรทศัน์ France 2 ว่า "มีความกงัวลเรืองการระบาดระลอก 2 

ในเดือนพ.ย." 

• (-) จีนเล็งนําเข้าถั#วเหลืองจากสหรัฐสูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี .ตามดีลการค้า  สือต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า จีนเตรียมซื :อถัวเหลือง

จากสหรัฐทําสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในปีนี : ซึงเป็นส่วนหนึงในการปฏิบตัิตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก  แหล่งข่าวระบุว่า จีนอาจนําเข้าถัวเหลืองจาก

สหรัฐมากถงึ 40 ล้านตนัในปี 2563 ซึงมากกวา่ปี 2560 ซึงเป็นปีเริมต้นการทําข้อตกลงการค้าอยู่ประมาณ 25% และมากกว่าสถิติสูงสุดเดิมของปี 2559 อยู่

ประมาณ 10%  สหรัฐและจีนได้ยืนยนัความมุ่งมันร่วมกนัทีมีตอ่ข้อตกลงการค้าเฟสแรกในระหว่างทบทวนการปฎิบตัิตามข้อตกลงในสปัดาห์นี : ซึงแสดงถึง

ความตั :งใจทีจะร่วมมือกันในด้านการค้า แม้ความตงึเครียดระหว่างสองประเทศจะเพิมขึ :น อนัเนืองมาจากปัญหาด้านความปลอดภยัของข้อมูลไปจนถึง

อนาคตของประชาธิปไตยในฮ่องกงก็ตาม 

• (+/-)ดอลลาร์ทรงตัวก่อนถ้อยแถลงปธ.เฟดขณะวติกศก.เพิ#ม  ดอลลาร์ทรงตวั เมือเทียบกบัสกุลเงินส่วนใหญ่ในวนันี : ขณะทีเทรดเดอร์รอข้อมลูสหรัฐที

คาดว่าจะแสดงถึงการชะลอตวัของคําสังซื :อสินค้าคงทนและคํากล่าวสําคญัจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  หยวนปรับขึ :น

ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 7 เดือน หลงัจากทีเจ้าหน้าทีการค้าสหรัฐและจีนยืนยนัอีกครั :งถึงพนัธสญัญาต่อข้อตกลงการค้าระยะที 1 ซึงช่วยบรรเทาความกงัวล

เกียวกบัการเผชิญหน้ากนัทางการทตูระหวา่งทั :ง 2 ประเทศ  ดอลลาร์ได้รับผลกระทบ หลงัจากทีข้อมลูเมือวานนี :แสดงวา่ ความเชือมันของผู้บริโภคสหรัฐร่วง

สู่ระดบัตําสุดในรอบกว่า 6 ปีจากความวิตกเกียวกบัการตกงานจากโควิด-19  เทรดเดอร์จะจบัตาถ้อยแถลงของนายพาวเวลล์ในวนัพฤหสับดีทีการประชุม

ประจําปีทีแจ็คสนั โฮลเพือตดัสินวา่ เฟดเตม็ใจดําเนินมาตรการใดเพือปกป้องการฟื:นตวัทีเปราะบางของเศรษฐกิจ  "ผมคาดว่า นายพาวเวลล์จะใช้การชี :นํา

ล่วงหน้าเพือส่งสญัญาณเชิงผ่อนคลายวา่ อตัราดอกเบี :ยจะยงัคงอยู่ในระดบัตําเป็นเวลานานซึงจะทําให้ดอลลาร์อ่อนแอ" นกัวิเคราะห์กล่าว  "คณุอาจกล่าว

ว่า เราอยู่ในช่วงการปรับฐานระยะยาวจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ทีมากเกินไป" เมือเทียบกบัยูโร ดอลลาร์อยู่ที 1.1816 ดอลลาร์ในวนันี : หลงัร่วงลง 

0.4% ในครั :งก่อน    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 ดชันีความเชือมันทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo  92.6** 90.5 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS  3.5%** 3.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมันผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก CB  84.8** 92.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค.  901K** 776K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์  18** 10 

วนัพธุที 26 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสังซื :อสินค้าคงทนพื :นฐานเดือนก.ค.   1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสังซื :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 ยอดทําสญัญาขายบ้านทีรอปิดการขายเดือนก.ค.   5.5% 16.6% 

 วนัที 1  ทั :งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดที Jackson Hole   - - 

วนัศกุร์ที 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชือมันผู้บริโภคเดือนส.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 คาดการณ์ความเชือมันผู้บริโภคจาก 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, ** เป็นตวัเลขจริงทีมีการประกาศออกมา 

 *ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที 21 สิงหาคม ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


