
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,930 1,911 1,892 

1,963 1,984 2,006 

สรุป  ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 25.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากระหวา่งวนัราคาร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,902.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์และการดีดตัว
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ขานรับการเปิดเผยยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐที�พุง่ขึ �นเกินคาดถึง 11.2% ในเดือนก.ค.  ก่อนที�ราคาทองคําจะทะยานขึ �นอยา่งแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุน
จาก 2 ปัจจยัหลกั  ได้แก่  1.) การคาดการณ์วา่นายพาวเวลล์  ประธานเฟด อาจส่งสญัญาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ�ม  พร้อมเปรยถึงการเปลี�ยนกรอบนโยบายเงินเฟ้อ (Inflation targeting)ไปสู่อัตราเงินเฟ้อ
โดยเฉลี�ย(Average-inflation targeting)ในการประชมุประจําปีของเฟดที�เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐไวโอมิง เวลา 20.10 น.วนันี �  ซึ�งการคาดการณ์ดงักลา่วกดดนัดอลลาร์ให้กลบัมาอ่อนค่าจนกระตุ้นแรงซื �อเข้าสู่
ตลาดทองคํา  และ 2.) ความตึงเครียดจีน-สหรัฐในประเด็นทะเลจีนใต้  หลงั South China Morning Post รายงานว่า  จีนได้ปล่อยขีปนาวธุพิสยักลาง 2 ลกูลงสู่ทะเลจีนใต้เมื�อวนัพธุที�ผ่านมา  ส่วน
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ประกาศ “ควํ�าบาตร” ต่อบริษัทจีนเพิ�มอีก 24 แห่งจากความพยายามช่วยเหลือจีน “ขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้” ปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
เพิ�ม  สง่ผลให้ราคาทองคําทะยานขึ �นกวา่ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัตํ�าสดุในระหวา่งวนั  สูร่ะดบัสงูสดุบริเวณ 1,954.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองเพิ�ม +3.22 ตัน  สําหรับ
วนันี �ติดตามการเปิดเผยประมาณการครั �งที� 2 จีดีพีไตรมาส 2/2020, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน, ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขาย  พร้อมจบัตาสนุทรพจน์ของนายพาวเวลล์อย่างใกล้ชิด  โดย
หากนายพาวเวลล์ยืนยนัการดําเนินการดงัที�กลา่วไว้ข้างต้นอาจเป็นปัจจยัหนนุทองคํา  กลบักนัหากนายพาวเวลล์ไมไ่ด้สง่สญัญาณใดๆ นั�นเสี�ยงที�จะทําให้นกัลงทนุผิดหวงัและกดดนัทองคําให้ร่วงลงได้ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1954.80 1902.26 1931.94 1953.82 25.71 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1950.10 26.98 45.26 

MA 50 Days 1880.00 22.51 43.68 

MA 200 Days 1677.77 18.12 45.90 

RSI 9 Days 49.04 56.07 60.58 

RSI 14 Days 51.81 58.38 60.03 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,252.09 +3.22 

ishare 17,617.63 -144.78 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9648 0.1554 0.3889 

10 วนั 0.8620 0.0056 0.6130 

20 วนั 0.5020 -0.1136 0.1562 

50 วนั 0.9554 0.7660 0.9468 

100 วนั 0.9617 0.6323 0.9051 

200 วนั 0.7190 -0.3840 0.6930 

 

 

27 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                แนะนําติดตามการเคลื�อนไหวของราคาอย่าง
ใกล้ชิดหากราคาดีดตัวขึ #นบริเวณแนวต้านที�  1,955-1,963 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไร
ออกมา  แต่หากแรงซื #อยังคงหนาแน่น จะทาํให้ราคาอ่อนตัว
ลงในระดับจาํกัด 

 

หากแรงซื �อดนัราคาเบาลงหรือไม่สามารถยืนเหนือ 1,955-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี �และวานนี � )ราคามีโอกาสเกิด
แรงขายกลบัลงมา โดยมีแนวรับโซน 1,930-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่หากแรงซื �อทํากําไรสลบัออกมาเพิ�มขึ �น จนราคาทองคําสามารถยืน
เหนือแนวรับแรกโซน 1,930 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ราคาจะมีการแกวง่ตวัขึ �นทดสอบกรอบราคาด้านบนอีกครั �ง 



 

 

• (+)เฟดชี #เศรษฐกิจสหรัฐฟื#นตัวขึ #นอย่างมาก แต่ยังอยู่ห่างไกลจากระดับก่อนโควิด  นางมิเชล บาวแมน ซึ�งเป็นหนึ�งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) กล่าววา่ เศรษฐกิจสหรัฐได้ฟื�นตวัขึ �นอย่างมาก หลงัจากที�ได้ทรุดตวัลงในช่วงที�เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19  อย่างไรก็ดี นางบาวแมนกล่าววา่ ภาวะเศรษฐกิจในขณะนี �ยงัคงอยู่หา่งไกลจากระดบัปกติ และจําเป็นต้องใช้เวลาเพื�อกลบัไปสู่ภาวะดงักล่าว  "ความ
คืบหน้าไปสู่การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์อาจจะเป็นไปอย่างเชื�องช้า และไม่ต่อเนื�อง aเฟดจะคอยจบัตา และพร้อมรับมือ รวมทั �งใช้มาตรการที�
ยืดหยุ่นเพื�อสนบัสนนุการฟื�นตวั" นางบาวแมนกล่าว 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก นักลงทุนจับตาถ้อยแถลง"พาวเวล"  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (26 ส.ค.) ขณะที�นกัลงทนุจบัตาการกล่าวสนุทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการ
ประชุมประจําปีของเฟดที�เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐไวโอมิง ในวนันี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลัก 6 
สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.01% แตะที� 93.0048 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 106.01 เยน จากระดบั 106.32 เยน และ
อ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.3153 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3183 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์แข็งค่า
ขึ �นสู่ระดบั 0.9086 ฟรังก์ จากระดบั 0.9077 ฟรังก์  ยูโรอ่อนค่าเมื�อเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1815 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1835 ดอลลาร์ 
ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3190 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3146 ดอลลาร์  

• (-) "โมเดอร์นา"เผยผลทดลองวัคซีนต้านโควิดกับอาสาสมัครสูงวัยได้ผลน่าพอใจ  โมเดอร์นา ซึ�งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ เถลงใน
วนันี �ว่า ผลการทดลองวคัซีนต้านโควิด-19 ในเฟสแรกกบัอาสาสมัครที�มีอายุมากได้ผลเป็นที�น่าพอใจเหมือนกบัที�ทดลองกบัอาสาสมัครในวยัหนุ่มสาว  
ทั �งนี � บริษัทได้ทําการทดลองวคัซีนกบัอาสาสมคัร 10 รายที�มีอาย ุ56-70 ปี และอีก 10 รายที�มีอายุไม่ตํ�ากว่า 71 ปี โดยอาสาสมคัรแต่ละรายได้รับการฉีด
วคัซีน 2 เข็มๆ ละ 100 ไมโครกรัม  ผลการทดลองพบว่า ร่างกายของอาสาสมคัรสามารถผลิตแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิf (Neutralizing antibody) ซึ�ง
นกัวิทยาศาสตร์เชื�อว่าแอนติบอดีดงักล่าวมีความสําคญัในการป้องกนัการติดเชื �อไวรัสโควิด-19  นอกจากนี � วคัซีนดงักล่าวไม่มีผลข้างเคียงที�รุนแรงต่อ
อาสาสมคัร 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั� งซื #อสินค้าคงทนพุ่งเกินคาดในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื�องบิน 
รถยนต์ และเครื�องจักรขนาดใหญ่ที�มีอายุการใช้งานตั �งแต่ 3 ปีขึ �นไป พุ่งขึ �น 11.2% ในเดือนก.ค. สูงกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 4.3% 
หลงัจากดีดตวัขึ �น 7.6% ในเดือนมิ.ย.ส่วนยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐาน ซึ�งเป็นคําสั�งซื �อสินค้าทนุที�ไม่รวมเครื�องบิน และสินค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิ�งบ่งชี �
แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ�มขึ �น 1.9% ในเดือนก.ค. สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ หลงัจากพุ่งขึ �น 4.3% ในเดือนมิ.ย. 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 83.48 จุด,Nasdaq ทํานิวไฮต่อเนื�อง รับแรงซื #อหุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (26 ส.ค.) 
ขณะที�ดชันี Nasdaq และ S&P500 ยงัคงปิดทํานิวไฮ เนื�องจากนักลงทุนเดินหน้าซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความเชื�อมั�นที�ว่าธุรกิจในภาคส่วน
ดงักล่าวจะได้รับประโยชน์มากที�สดุจากการที�ประชาชนต้องพึ�งพาระบบออนไลน์ในช่วงที�ไวรัสโควดิ-19 ยงัคงแพร่ระบาด ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาการ
กล่าวสนุทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมประจําปีของเฟดที�เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐไวโอมิง ในวนันี �  ดชันี
เฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,331.92 จุด เพิ�มขึ �น 83.48 จุด หรือ +0.30% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,478.73 จุด เพิ�มขึ �น 35.11 จุด หรือ 
+1.02% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 11,665.06 จดุ เพิ�มขึ �น 198.59 จดุ หรือ +1.73% 

• (+/-) EU ยกเลิกแผนเจรจา Brexit สัปดาห์หน้า คาดอังกฤษพร้อมรับความเสี�ยง no-deal  หนงัสือพิมพ์เดอะ การ์เดียนรายงานว่า เยอรมนีได้
ยกเลิกแผนที�จะหารือการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในการประชุมสุดยอดของบรรดาเอกอคัรราชทตูของสหภาพยุโรป (EU) ใน
สปัดาห์หน้า  รายงานระบุว่า EU เชื�อว่ารัฐบาลองักฤษพร้อมที�จะเสี�ยงออกจาก EU โดยไม่มีการทําข้อตกลง (no-deal Brexit) เมื�อระยะเวลาเปลี�ยนผ่าน
สิ �นสดุลงในช่วงสิ �นปีนี � และองักฤษจะพยายามตําหนิ EU ว่าเป็นสาเหตทีุ�ทําให้การเจรจาล้มเหลว  ก่อนหน้านี � รัฐบาลเยอรมนี ซึ�งเป็นประธาน EU ในปีนี � 
ต้องการที�จะหารือเกี�ยวกบักรณี Brexit ในวนัที� 2 ก.ย.ในการประชุมของบรรดาเอกอคัรราชทตูของ EU แต่ขณะนี �ได้ยกเลิกแผนดงักล่าว เนื�องจากการ
เจรจาไม่มีความคืบหน้า 
 

 

 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   3.5%** 3.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนส.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 ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนก.ค.  2.4%** 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.ค.  11.2%** 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  -4.7M** -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�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 21 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 


