
 

 

 

   

1,909  1,887  1,862 

 1,955  1,976  1,991 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ที�ตลาดเอเชียมีการรีบาวดก์ลบัขึ �นมาแกว่งตวัในแดนบวก ทรงตวัใกลบ้รเิวณ 1,940 ดอลลารต่์อออนซ ์ หลงัวานนี �ราคาผนัผวนอย่างมาก ขึ �นไปทาํ 
High ที� 1,976 ดอลลารต่์อออนซ ์ก่อนทิ �งตวัลงแรงแตะ Low 1,909 ดอลลารต่์อออนซ ์เท่ากับว่าเมื�อวานเหวี�ยงกรอบกวา้งถึง 57 ดอลลารต่์อออนซ ์รบัแถลงการณ์ของ Powell 
ประธานเฟด ที�แถลงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซใ์นการประชุมประจาํปีของ Fed ที�เมืองแจ็กสนัโฮล รฐัไวโอมิง เมื�อวานนี � (27 ส.ค.) โดยประกาศชัดว่า เฟดจะใชเ้ครื�องมือใหม่ที�
เรียกว่า "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" หรือ Average-inflation targeting (AIT) ซึ�งจะทาํให้อัตราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และสามารถดีดตัวขึ �นเหนือ 2% ได้ในบางช่วงบางตอน       
แมว่้าประธานเฟดจะกล่าวในระหว่าง Q&A ว่าอตัราเงินเฟ้อจะอยู่สงูกว่าเป้าหมาย “ในระดบัปานกลาง” และ"จะไม่คงอยู่เป็นระยะเวลานาน" ซึ�งกระตุน้แรงขายทองคาํสลบัออกมา
บา้ง แต่การที� เฟดประกาศใชน้โยบายดงักล่าว ถือเป็นความพยายามในการตรงึอตัราดอกเบี �ยใหม้ีแนวโนม้จะอยู่ในระดบัตํ�านานขึ �น (Lower-for-longer rates)  เมื�อพิจารณาแง่นี �
แลว้ยงัประเมินว่าทองคาํยงัเป็นสินทรพัยที์�น่าดึงดดู จึงทาํใหก้ารรว่งลงของราคาทองคาํนั�นไม่ลึก และมีแรงชอ้นซื �อกลบัเขา้มาเป็นระยะ สะทอ้นไดจ้ากดอลลารที์�แมจ้ะดีดตวัขึ �น
บา้ง แต่ภาพรวมดอลลารย์งัมีแนวโนม้อ่อนตวัลงต่อเนื�อง   ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาเริ�มมีการดีดตวักลบัทกุครั�งเมื�อราคาอ่อนตวัลงใกลก้รอบแนวรบัดา้น ซึ�งจะทาํให้
แรงขายชะลอตวัลง แต่หากการดีดตวักลบัของราคายงัไม่สามารถดีดตวักลบัไปทดสอบหรอืยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,955-1,976 ดอลลารต่์อออนซไ์ดอ้าจเกิดแรงขายจะกดดนัให้
ราคาปรบัตวัลง  โดยมีแนวรบัระยะสั�นที� 1,920-1,909 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํกลยทุธ ์หากราคาไม่หลดุ 1,920-1,909 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํเขา้ซื �อ (ตดัขาดทุนหากหลุด 
1,909 ดอลลารต่์อออนซ)์ แบ่งขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํไม่สามารถกลบัขึ �นยืนเหนือ 1,955-1,976 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

         ห ากร าคาท อ งคํายังไม่ห ลุดต ํ�ากว่าแ น วร ับ โซ น 

1,920-1,909 ดอลลารต์ ่อออนซ ์มีโอกาสลุ้นข ึ,นทดสอบแนวต้าน 

1,955-1,976 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ นซ ์ อ าจระวังแ รงขายท ําก ําไรหาก

ราคาทองคาํปร ับตวัข ึ,นเข ้าใกล้โซนแนวตา้นดงักล่าว 

28 สิงหาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

28/08/2563  11.35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,929.20 1,940.57 11.37  0.59% 

Spot Silver ($) 26.99 27.21 0.23  0.84% 

เงนิบาท (฿/$) 31.27 31.21 -0.06  -0.20% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,650 -50  -0.17% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.09 45.11 0.02  0.04% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 43.00 42.98 -0.02  -0.05% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1820 1.1854 0.0034  0.28% 

ที�มา : Bisnews 

 



 

 

 (+)  "ทร ัมป์"แถลงร ับเป็นตัวแทนพรรคชิงเก้าอ ี,ปธน.อ ีกสมัย ยืนยันเลิกพ ึ�งพาจีน ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ไดข้ึ �นกล่าวสนุทรพจนเ์พื�อตอบ
รบัการเขา้ชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัเป็นสมัยที� 2 ในนามพรรครีพับลิกนัอย่างเป็นทางการในช่วงเชา้วนันี�ตามเวลาไทย โดยทรมัป์ใหค้าํมั�นว่า 
สหรฐัจะยุตกิารพึ�งพาจีน และจะทาํใหส้หรฐักลบัไปมีการจา้งงานและความเจรญิรุง่เรืองอย่างเตม็ที� "ผมยืนต่อหนา้พวกทา่นในวนันี�เพราะไดร้บัเกียรติ
จากพวกทา่นที�ใหก้ารสนบัสนนุ ผมรูส้ึกภาคภมูิใจที�พวกเรารว่มสรา้งความกา้วหนา้ดว้ยกนัในช่วง 4 ปีที�ผ่านมา และผมยงัคงเชื�อมั�นวา่ เราจะสามารถ
สรา้งอนาคตอนัสดใสของอเมริกาในอีก 4 ปีขา้งหนา้" ปธน.ทรมัป์กล่าวทา่มกลางผูส้นบัสนนุในการประชุมใหญ่ของพรรครีพบัลิกนัซึ�งจดัขึ �นที�ทาํเนียบ
ขาว ในระหวา่งการกล่าวสนุทรพจนค์รั�งนี � ปธน.ทรมัป์ไดใ้หค้าํมั�นวา่จะยุตกิารพึ�งพาจีน ดว้ยการเสนอนโยบายเครดติภาษีเพื�อดงึตาํแหน่งงานออกจาก
ประเทศจีน และจะเรียกเก็บภาษีจากบรษัิทใดๆ ที�ถอนธุรกิจออกจากสหรฐัเพื�อไปสรา้งงานในตา่งประเทศ นอกจากนี� ปธน.ทรมัป์ยงัใหค้าํมั�นวา่ จะทาํ
ใหพื้�นที�ชายแดนของสหรฐัมีความปลอดภยัมากขึ �นอย่างที�ไม่เคยเป็นมาก่อน 

 (+) ยอดผู้ต ิดโควิด-19 ทะยานข ึ,นในมิดเวสตข์องสหรัฐขณะยอดผู้เสียช ีวิตทะลุ 180,000 ราย  หลายรฐัในแถบมิดเวสตข์องสหรฐัรายงานการ
เพิ�มขึ �นของยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-19 รายใหม่สงูเป็นประวตักิารณใ์นวนัเดียวเมื�อวานนี� ขณะที�ยอดผูเ้สียชีวิตทั�วประเทศจากโควิด-19 ทะลุ 180,000 คน 
และเจา้หนา้ที�เตรียมรบัมือกบัความเป็นไปไดที้�ยอดผูต้ิดโควิด-19 จะทะยานขึ �นอีกระลอกเมื�อโรงเรียนเปิดการเรียนการสอน     เมื�อวานนี�รฐัไอโอวา, 
มินนิโซตา, นอรธ์ดาโกตา และเซาทด์าโกตา รายงานการเพิ�มขึ �นมากที�สดุในวนัเดียวของยอดผูต้ดิเชื �อรายใหม่นบัตั�งแตโ่รคระบาดเริ�มขึ �น 

 (+) สื�อ เผยนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐติดเช ื,อโควดิเพ ิ�มข ึ,น วทิยาลยัและมหาวิทยาลยัทั�วสหรฐักาํลงัเผชิญกบัการระบาดของโควดิ-19 มาก
ขึ �นเรื�อยๆ โดยล่าสุดหนังสือพิมพเ์ดอะ นิวยอรก์ ไทมสร์ายงานว่า จาํนวนผูต้ิดเชื �อในมหาวิทยาลยัทั�วประเทศอยู่ที� 6,600 ราย ณ วนัพุธที� 26 ส.ค. ที�
ผ่านมา ทางดา้นหนังสือพิมพพ์ิตตส์เบิรก์ โพสต-์กาแซตตร์ายงานว่า มหาวิทยาลัยบลูมสเ์บิรก์ในเพนซิลเวเนียมีผูต้ิดเชื �อ 90 ราย โดยมีเพียง 1 ราย
เท่านั�นที�ไม่ไดเ้ป็นนกัศกึษา ซึ�งจาํนวนผูต้ิดเชื �อดงักล่าวเพิ�มขึ �นเป็นสองเท่าในเวลาเพียง 2 วนัเท่านั�น ขณะที�เซ็นทรลัมิชิแกนไลฟ์ซึ�งเป็นหนงัสือพิมพ์
ของมหาวทิยาลยัเซน็ทรลัมิชิแกน โพสตข์อ้ความผ่านทางทวิตเตอรว์า่ มีผูต้ดิเชื �อโควิด-19 ในมหาวิทยาลยัจาํนวน 110 ราย ส่วนอีก 7 รายนั�นมีโอกาส
อาจตดิเชื �อ ส่วนวทิยาลยัเบลมอนท ์อบัเบย ์ในรฐันอรท์แคลิฟอรเ์นีย รายงานผูต้ดิเชื �ออยู่ที� 38 ราย ตามขอ้มลูที�เผยแพรบ่น WSOCTV.com 

 (+) สหร ัฐเตร ียมอายัดบัญชีคร ิปโตเคอรเ์รนซที ี�เช ื�อมโยงกับแฮกเกอรเ์กาหลีเหนือ นสพ.วอลลส์ตรีท เจอรน์ลัรายงานอา้งอิงเจา้หนา้ที�กระทรวง
ยตุิธรรมสหรฐัวา่ รฐับาลสหรฐัไดร้ะงบับญัชีคริปโตเคอรเ์รนซีที�เชื�อมโยงกบัเกาหลีเหนือ 280 บญัชีฐานเกี�ยวพนักบัการโจรกรรมจากตลาดแลกเปลี�ยน
ทั�วโลก บญัชีที�ถูกอายัดโดยทางการสหรฐัขโมยเงินราว 1 พันลา้นดอลลารจ์ากตลาดแลกเปลี�ยนเงินดิจิทลัโลก ซึ�งรวมถึง Algorand ในเมืองบอสตนั 
และถูกใช้โดยแฮกเกอรเ์กาหลีเหนือ รวมทั�งเครือข่ายจีนของพวกเขาในการฟอกเงิน นายไบรอัน แรบบิตต ์รกัษาการผู้ช่วยรมว.ยุติธรรมแผนก
อาชญากรรมระบวุ่า "การดาํเนินการในวนันี�เปิดโปงการเชื�อมโยงกนัอย่างตอ่เนื�องระหวา่งแผนการลว้งขอ้มลูทางไซเบอรข์องเกาหลีเหนือและเครือข่าย
ฟอกเงินครปิโตเคอรเ์รนซีของจีน" 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ร ับ"พาวเวล"ปร ับนโยบายการเงินปูทางตร ึงดอกเบี,ยต ํ�า ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ�มขึ �นในเชา้วนันี� ตามทศิทางดชันี
ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดบวกเมื�อคืน ขานรบันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประกาศปรบัเปลี�ยนนโยบายการเงินครั�ง
สาํคัญในการประชุมที�เมืองแจ็กสัน โฮล เมื�อวานนี� ซึ�งจะปูทางใหเ้ฟดตรึงอัตราดอกเบี �ยที�ระดับต ํ�า ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 
23,232.30 จุด เพิ�มขึ �น 23.44 จุด, +0.10% ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที� 3,346.29 จุด ลดลง 3.82 จุด,-0.11% ดชันี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 25,330.77 จุด เพิ�มขึ �น 49.62 จุด, +0.20% ดชันี TAIEX ตลาดหุน้ไตห้วนัเปิดวนันี�ที� 12,759.30 จุด ลดลง 38.01 จุด, -0.30% ดชันี 
KOSPI ตลาดหุน้เกาหลีใตเ้ปิดวนันี�ที� 2,362.22 จุด เพิ�มขึ �น 17.77 จุด, +0.76% ดชันี FTSE STI ตลาดหุน้สิงคโปรเ์ปิดวนันี�ที� 2,547.71 จุด เพิ�มขึ �น 
27.90 จุด, +1.11% ดชันี FBMKLCI ตลาดหุน้มาเลเซียเปิดวนันี�ที� 1,555.05 จุด เพิ�มขึ �น 0.27 จุด, +0.02% นายพาวเวลประกาศปรบัเปลี�ยนนโยบาย
การเงินครั�งสาํคัญ โดยเฟดจะเปลี�ยนแปลงแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ซึ�งจะเปิดทางใหเ้งินเฟ้อดีดตัวขึ �นมากกว่าเดิมเพื�อสนับสนุน
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรฐั โดยการปรบัเปลี�ยนนโยบายการเงินดงักล่าว ส่งผลใหเ้ฟดมีแนวโนม้นอ้ยลงที�จะปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยเมื�ออัตรา
วา่งงานลดลง ตราบใดที�อตัราเงินเฟ้อไม่ไดดี้ดตวัขึ �น นายพาวเวลกล่าววา่ เฟดจะใชเ้ครื�องมือใหม่ที�เรียกวา่ "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย" ซึ�งจะทาํใหอ้ตัรา
เงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และสามารถดีดตวัขึ �นเหนือ 2% แทนที�จะกาํหนดเปา้หมายตายตวัที� 2% 

  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   -31.7%** -32.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   1006K** 1106K 

 20.10น. สหรฐัฯ ถอ้ยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.9%** 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 ้

 
 

 


