
 

 

 

   

1,930  1,911  1,892 

 1,963  1,984  2,006 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุที� 1,955.61 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ก่อนจะย่อลงมาเลก็นอ้ย แตย่่อตวัไม่ลกึ สว่นหนึ�งทองคาํไดร้บัแรงหนนุจากความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 
อาท ิความขดัแยง้ระหว่างสหรฐั-จีนประเด็นทะเลจีนใต ้หลงัเมื�อวานนี�กองทพัจีนไดย้ิงขีปนาวุธพิสยักลาง 4 ลกูลงทะเลจีนใต ้เพื�อเป็นการเตือนสหรฐัที�ไดส้ง่เครื�องบินสอดแนมเขา้มาใน
พื�นที�ดงักล่าว รวมไปถึงขอ้พิพาทดนิแดนระหว่างจีน-อินเดีย  โดยรฐับาลอินเดียมีแผนที�จะปรบัปรุงลานบินที�หมู่เกาะอนัดามนั หมู่เกาะนิโคบาร ์และเขตลกัษทวีป ใหเ้ป็นฐานเครื�องบินรบ
เตม็ตวั เพื�อคานอิทธิพลจีนในมหาสมทุรอินเดีย ไม่ใหจี้นเขา้มามีอิทธิพลเหมือนกบัที�จีนกาํลงัทาํในทะเลจีนใต ้แมค้วามตงึเครียดยงัไม่ไดล้กุลามมากนกั แตถื่อเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ
ราคาทองคาํในระยะสั�น  แต่ปัจจยัสาํคญัตอ่ทศิทางราคาทองคาํหลงัจากนี� คาดจะอยู่ที� ถอ้ยแถลงของ Jerome Powell ประธานเฟด จะมีกาํหนดกล่าวปราศรยัในการประชมุประจาํปีของ
เฟดที�เมืองแจ๊คสนั โฮล วนันี� เวลา 20.10 น. ตามเวลาไทย ซึ�งจะส่งผลกระทบตอ่ดอลลาร ์ และ อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง (Real Yield) ซึ�งขณะนี� Dollar Index อ่อนตวัลงมาตํ�ากว่า 93 
จดุ ขณะที� Real Yield 10 ปีสหรฐั ตดิลบหนกัขึ �นมาอยู่ที� -1.03% หนนุราคาทองคาํพุ่งขึ �น จากกระแสคาดการณว์่าประธานเฟดอาจสง่สญัญาณใชเ้ครื�องมือนโยบายการเงินเพิ�มเตมิเพื�อ
กระตุน้เศรษฐกิจสหรฐั รวมถึงคาดการณว์่าเฟดจะปทูางใชน้โยบาย "อตัราเงินเฟ้อโดยเฉลี�ย" จงึแนะนาํตดิตามว่าประธานเฟดจะแถลงการณใ์นวนันี�อย่างไร พรอ้มระวงัความผนัผวนที�อาจ
เกิดขึ �นได ้  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากแรงซื �อดนัราคาเบาลงหรือไม่สามารถยืนเหนือ 1,955-1,963 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์�และวานนี�) ราคามีโอกาสเกิด
แรงขายกลบัลงมา โดยมีแนวรบัโซน 1,930-1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แตห่ากแรงซื �อกลบัเขา้มาเพิ�มขึ �น จนหนนุใหร้าคาทองคาํยืนเหนือแนวรบัแรกโซน 1,930 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้ราคาจะ
มีการแกว่งตวัขึ �นทดสอบกรอบราคาดา้นบนอีกครั�ง  แนะนาํใหล้งทนุระยะสั�น โดยขายทองคาํเมื�อราคาดีดตวัขึ �นไปไม่ผ่านบรเิวณ 1,955-1,963 ดอลลารต์่อออนซ ์ ชะลอการขายหากผ่าน 
1,963 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ สาํหรบัการเขา้ซื �อคืนรอดเูมื�อราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,930-1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทั�งนี� ควรปรบัสถานะการลงทนุหากทะลกุรอบดา้นใดดา้นหนึ�ง 
 

         แ น ะนําติด ต าม ก าร เค ลื�อ น ไห วข อ งร าค าอ ย่าง

ใก ล้ช ิด  ห าก ร าค าดีด ตัว ข ึ,น ไป บ ร ิ เ ว ณ แ น ว ต้าน  1,955-1,963 

ดอ ลลาร ต์ ่ออ อ นซ ์ ยังคงต้อ งระมัดระวังแรงขายท ําก ําไรอ อกมา  

แต่หากแรงซ ื,อยงัคงหนาแน่น จะทาํให ้ราคาอ ่อนตัวในระดับจาํกัด 

27 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

27/08/2563  11.21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,952.30 1,940.51 -11.79  -0.60% 

Spot Silver ($) 27.46 27.11 -0.35  -1.28% 

เงนิบาท (฿/$) 31.24 31.25 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,500 28,750 250  0.88% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.64 45.75 0.11  0.24% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 43.40 43.34 -0.06  -0.14% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1828 1.1832 0.0004  0.03% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) ร ัฐบาลสหรัฐระงับออกวีซ ่าให ้บร ิษัทจีนท ี�สนับสนุนการอ้างสิทธ ิทะเลจีนใต้ รฐับาลสหรฐัประกาศระงบัการออกวีซ่าใหก้ับผูบ้ริหารของ
บริษัทจีนที�สนบัสนนุการอา้งสิทธิเหนือทะเลจีนใต ้อีกทั�งควบคมุการส่งออกของบริษัทจีนเหล่านี�ดว้ย โดยมาตรการดงักล่าวอาจเพิ�มความตงึเครียด
ระหว่างจีนและสหรฐัเกี�ยวกบัขอ้พิพาทในการอา้งสิทธิเหนือทะเลจีนใต ้ ความเคลื�อนไหวดงักล่าวเกิดขึ �นหลงัจากที�สหรฐัยกระดบัการดาํเนินนโยบาย
ในทะเลจีนใตเ้มื�อเดือนก.ค. ที�ผ่านมา ซึ�งจีนและหลายชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงไดอ้า้งสิทธิครอบครองพื�นที�ดงักล่าว โดยสหรฐัระบุว่าคาํกล่าวอา้ง
ของจีนที�อา้งสิทธิในทรพัยากรนอกชายฝั� งซึ�งกินพื�นที�เกือบทั�งน่านนํ�าของทะเลจีนใตน้ั�น เป็นความไม่ชอบธรรมทางกฎหมายโดยสิ �นเชิง นายไมค ์
ปอมเปโอ รฐัมนตรีตา่งประเทศสหรฐัระบุในแถลงการณว์่า การระงบัการออกวีซ่าจะพุ่งเป้าไปที�บุคคลที�ดแูลหรือมีส่วนรว่มในการอา้งสิทธิและการใช้
อาํนาจทางทหารในบริเวณพื�นที�หนา้ด่านที�เป็นขอ้พิพาทในทะเลจีนใต ้รวมถึงบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการบงัคบัใหป้ระเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้�
เรียกรอ้งสิทธินั�น หยดุยั�งการเขา้ถงึทรพัยากรนอกชายฝั� ง 

 (+) รมว.ต่างประเทศสหรัฐเดินหน้าวิจารณ์ "HSBC" ช่วยร ัฐบาลจีนควบคุมฮ่องกง นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั ยังคง
เดนิหนา้วพิากษ์วจิารณเ์อชเอสบีซี โฮลดิ �งส ์ซึ�งเป็นธนาคารรายใหญ่ขององักฤษ โดยล่าสุดนายปอมเปโอระบุวา่ เอชเอสบีซีช่วยเหลือรฐับาลจีนในการ
ควบคมุฮ่องกง นายปอมเปโออา้งรายงานฉบบัหนึ�งซึ�งระบุวา่ เอชเอสบีซีไดร้ะงบัไม่ใหผู้บ้ริหารของเน็กซ ์มีเดีย ซึ�งเป็นสื�อของฮ่องกง เขา้ถึงบตัรเครดิต
และบญัชีส่วนตวัของตนเอง หลงัการจบักมุนายจิมมี ไล ซึ�งเป็นผูก่้อตั�ง นอกจากนี� เอชเอสบีซียงัคงใหบ้รกิารดา้นการธนาคารแก่ผูที้�ถูกสหรฐัควํ�าบาตร
อีกดว้ย นายปอมเปโอยังกล่าวดว้ยว่า การที�นายปีเตอร ์หว่อง ประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของเอชเอสบีซี ลงนามสนับสนุน
กฎหมายความมั�นคงฉบบัใหม่ในฮ่องกงนั�น เป็นการรดิรอนเสรีภาพของฮ่องกง พรอ้มกบัยํ�าว่า ประเทศเสรีไม่ควรยอมใหผ้ลประโยชนข์ององคก์รใด ๆ 
อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตจี์น 

 (+) อ ินเดียเล็งอ ัพเกรดลานบินเป็นฐานเคร ื�องบินรบ หวั�นจีนรุกลํ,ามหาสมุทรอ ินเดีย สื�ออินเดียรายงานว่า รฐับาลอินเดียมีแผนที�จะปรบัปรุง
ลานบนิที�หมู่เกาะอนัดามนั หมู่เกาะนิโคบาร ์และเขตลกัษทวีป ใหเ้ป็นฐานเครื�องบนิรบเต็มตวั โดยมีเปา้หมายเพื�อคานอิทธิพลจีนในมหาสมทุรอินเดีย 
ไม่ใหจี้นเข้ามามีอิทธิพลเหมือนกับที�จีนกาํลังทาํในทะเลจีนใต ้ความเคลื�อนไหวดังกล่าวมีขึ �น หลังกองทัพเรือของจีนไดส้รา้งท่าเรือในเมียนมา 
ปากีสถาน และอิหร่าน ซึ�งทาํใหจี้นมีอิทธิพลมากขึ �นในพื�นที�แถบนั�น นอกจากนี� อินเดียยงัมองวา่การปรบัปรุงโครงสรา้งพื�นฐานทางทหารยงัเป็นเรื�อง
เร่งด่วน เพราะจีนไดพ้ยายามเร่งใหป้ระเทศไทยขุดคลองขา้มคาบสมทุรเพื�อเชื�อมฝั� งมหาสมทุรอินเดียกบัมหาสมุทธแปซิฟิกดว้ย อินเดียมองว่า หาก
ไทยขดุคลองดงักล่าวตามคาํเรียกรอ้งของจีนแลว้ สิ�งนี �จะกลายเป็นปัจจยัเสี�ยงดา้นความมั�นคงทางทะเลของอินเดียในระยะยาว 

 (-) "Moderna"เผยวัคซ ีนโควิด-19 แสดงผลเช ิงบวกในการทดลองกับผู้ป่วยสูงอายุ  เมื�อวานนี�บริษัท Moderna ซึ�งเป็นบริษัทไบโอเทคประกาศ
ว่า วคัซีนโควิด-19 ของทางบริษัทสรา้งการตอบสนองดา้นภูมิคุม้กันเชิงบวกในผู้ป่วยสูงอายุในการทดลองทางการแพทยข์ั�นตน้ บริษัท Moderna 
ทดสอบวัคซีนดังกล่าวกับผู้ใหญ่ 10 คน ซึ�งมีอายุระหว่าง 56 - 70 ปี และผู้สูงอายุ 10 คน ซึ�งอายุ 71 ปีขึ �นไป ผู้เข้าร่วมแต่ละคนไดร้บัวคัซีน 100 
ไมโครกรมั 2 โดส หา่งกนั 28 วนั  Moderna ระบใุนผลของการทดลองของทางบรษัิท ซึ�งยงัไม่เผยแพรใ่นวารสารวา่ อาสาสมคัรผลิตสารภูมิตา้นทานที�
มีฤทธิcลบลา้ง ซึ�งนกัวจิยัเชื�อว่าจาํเป็นในการสรา้งภูมิคุม้กนัต่อไวรสัโควิด-19 และ T-cells นอกจากนั�น สารภูมิตา้นทานที�ผลิตออกมาสูงกว่าที�พบใน
กลุ่มผูที้�หายจากโควดิ-19 แลว้ 

 (+/-) ตลาดรอดูท ่าท ีเงินเฟ้อจากเฟดในประชุมแจ็คสันโฮลวันนี,  แมแ้ต่ก่อนที�โควิด-19 จะบั�นทอนเศรษฐกิจสหรฐั ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
กงัวลอยู่แลว้เกี�ยวกบัเงินเฟ้อระดบัต ํ�าและหาทางทาํใหเ้งินเฟ้อรอ้นแรงขึ �นเล็กนอ้ยเป็นการชั�วคราวเพื�อหลีกเลี�ยงการติดอยู่ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อนัอ่อนแอระยะยาวและอาํนาจการกาํหนดราคาที�อ่อนแอ คาดว่าในวนันี� นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟดจะหารือกรอบนโยบายของเฟดและบง่ชี�
วา่ จะปรบัเปลี�ยนจุดยืนดา้นเงินเฟ้ออย่างไร เฟดมีเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% แต่ในทศวรรษนี�นบัตั�งแต่วิกฤตการณท์างการเงิน เงินเฟ้อต ํ�ากว่าเป้าหมาย
บ่อยกว่าสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย วิธีที�คาดว่าเฟดจะบรรลุเป้าหมายคือ การระบุว่า เฟดจะมีเป้าหมาย "เงินเฟ้อเฉลี�ย" และผูส้งัเกตการณ์เฟดระบุว่า 
เจา้หนา้ที�อาจเสนอกรอบสาํหรบัระดบัเงินเฟ้อที�รบัไดเ้หนือและตํ�ากวา่เป้าหมายของเฟดที� 2% ในปัจจบุนั คาดว่าเฟดจะทาํการประกาศดงักล่าวที�การ
ประชมุเดือนก.ย.และความเหน็ของนายพาวเวลล ์ณ เวลา 20.10 น.ตามเวลาไทย ที�การประชมุแจ็คสนัโฮลในวนันี�อาจเป็นการชี�นาํก่อน 

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

 

 

 



deposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

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.   2.4%** 3.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ค.   11.2%** 7.6% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -4.7M** -1.6M 

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

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   1000K 1106K 

 20.10น. สหรฐัฯ ถอ้ยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.ค.   2.5% 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 ้

 
 

 


