
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,909 1,887 1,862 

1,955 1,976 1,991 

   

 

สรุป  ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตัวลดลง 25.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการเคลื่อนไหวท่ีผันผวน  โดยช่วงต้นของการซือ้ขายในตลาดสหรัฐ  ราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลข

ประมาณการครัง้ท่ี 2 GDP Q2/20 ของสหรัฐท่ีออกมาหดตวั 31.7% ซึง่ “ดีกว่า” ตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 และ “ดีกว่า” ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะหดตวัลง 34.7% ก่อนท่ีราคาทองคําจะทะยานขึน้

แรง  ขานรับการท่ีนายเจอโรม  พาวเวลล์  ประธาน เฟด ประกาศว่าเฟดจะใช้เคร่ืองมือใหม่ท่ีเรียกว่า "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" หรือ Average-inflation targeting(AIT) ซึ่งจะทําให้อัตราเงินเฟ้อมีความ

ยืดหยุ่น และสามารถดีดตวัขึน้เหนือ 2% ส่งผลกดดนัดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ให้ร่วงลงในช่วงต้น  จนหนนุทองคําให้ทะยานขึน้สู่ระดบัสงูสดุบริเวณ 1,976.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคํา

เผชิญกบัแรงขายทํากําไรในเวลาต่อมา  ประกอบกบัสกุลเงินดอลลาร์ฟืน้ตวัขึน้หลงัดชันีการทําสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายออกมาดีเกินคาด ขณะท่ีบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีดีดตวัขึน้จากแรงขาย

พันธบัตร และหันไปซือ้สินทรัพย์เสี่ยง  ประกอบกับนักลงทุนเกิดความผิดหวังหลังจากท่ีนายพาวเวลล์  กล่าวในระหว่าง ตอบคําถามว่า  อัตราเงินเฟ้อจะอยู่สูงกว่าเป้าหมาย “ในระดับปานกลาง 

(Moderate)” และจะไม่คงอยู่เป็นระยะเวลานาน พร้อมกนันี ้ นายพาวเวลล์ยงัระบเุพ่ิมอีกว่า เฟดจะ "ไม่ลงัเลท่ีจะดําเนินการ" หากอตัราเงินเฟ้อเพ่ิมขึน้สู่ระดบั "ท่ีสงูกว่า” ระดบัท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมาย  

ทําให้ตลาดตีความว่าเฟดพร้อมจะปรับนโยบายการเงินเพ่ือลดแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อเช่นกนั  สถานการณ์ดงักลา่วส่งผลให้ราคาทองคําทิง้ตวัลงแรงจนแตะระดบัต่ําสดุบริเวณ 1,909.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  

ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทอง -0.59 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี Core PCE, การใช้จ่ายและรายได้สว่นบคุคล, ดชันี PMI เขตชิคาโก และคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ 
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1976.65 1909.60 1954.91 1928.20 -25.62 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1967.85 27.03 45.27 

MA 50 Days 1883.54 22.70 43.73 

MA 200 Days 1680.05 18.17 45.82 

RSI 9 Days 47.46 56.52 49.64 

RSI 14 Days 50.49 58.54 53.41 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,251.50 -0.59 

ishare 17,762.41 +144.78 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.8160 0.3225 -0.1631 
10 วนั 0.8497 -0.0553 0.6332 
20 วนั 0.5067 -0.2187 0.1402 
50 วนั 0.9518 0.7460 0.9432 
100 วนั 0.9607 0.6335 0.9056 
200 วนั 0.7255 -0.3753 0.6998 

 

 

28 สิงหาคม 2563 

คําแนะนาํ                หากราคาทองคาํยังไม่หลุดตํ่ากว่าแนวรับโซน 

1,920-1,909 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีโอกาสลุ้นขึน้ทดสอบ

แนวต้าน 1,955-1,976 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจระวังแรง

ขายทํากําไรหากราคาทองคําปรับตัวขึน้เข้าใกล้โซนแนว

ต้านดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเร่ิมมีการดีดตวักลบัทกุครัง้เม่ือราคาอ่อนตวัลงใกล้กรอบแนวรับด้าน ซึง่จะทําให้แรงขายชะลอตวัลง แต่หากการดีดตวักลบัของราคายงั

ไม่สามารถดีดตวักลบัไปทดสอบหรือยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,955-1,976 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจเกิดแรงขายจะกดดนัให้ราคาปรับตวัลง  

โดยมีแนวรับระยะสัน้ท่ี 1,920-1,909 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสอดคล้องคาดการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน

ครัง้แรกจํานวน 1.006 ล้านรายในสปัดาห์ท่ีแล้ว สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากมีการรายงานจํานวน 1.104 ล้านรายในสปัดาห์

ก่อนหน้านี ้

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 160.35 จุด รับถ้อยแถลง"พาวเวล",การรักษาโควดิคืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(27 ส.ค.) ขาน

รับนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท่ีประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครัง้สําคญัในการประชมุท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล เม่ือวานนี ้

ซึ่งจะปูทางให้เฟดตรึงอตัราดอกเบีย้ท่ีระดบัต่ํา นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าในการผลิตชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชือ้โควิด-19 ของ

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 28,492.27 จุด เพ่ิมขึน้ 160.35 จุด หรือ +0.57% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 

3,484.55 จดุ เพ่ิมขึน้ 5.82 จดุ หรือ +0.17% สว่นดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,625.34 จดุ ลดลง 39.72 จดุ หรือ -0.34% 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายสูงกว่าคาดในเดือนก.ค.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) 

เปิดเผยวา่ ดชันีการทําสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เพ่ิมขึน้ 5.9% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์

คาดการณ์ท่ีระดบั 3% 

• (-) สหรัฐเผย GDP Q2/63 หดตัว 31.7% ทรุดหนักสุดรอบกว่า 70 ปี  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 2 สําหรับตวัเลข

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 2/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตวัลง 31.7% ซึ่งเป็นการหดตวัรุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่ที่

สหรัฐเร่ิมมีการรวบรวมข้อมลูดงักล่าวในปี 2490 หรือกว่า 70 ปีก่อนหน้านี ้หลงัจากหดตวั 5% ในไตรมาส 1  อย่างไรก็ดี ตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 2 

สําหรับ GDP ประจําไตรมาส 2/2563 ดีกว่าตวัเลขประมาณการครัง้ท่ี 1 ท่ีระบวุ่าเศรษฐกิจหดตวัลง 32.9% และดีกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะหด

ตวัลง 34.7% 

• (-) ดอลลาร์ทรงตัว หลัง"พาวเวล"เปล่ียนแนวทางกําหนดเป้าเงินเฟ้อ  ดอลลาร์สหรัฐทรงตวัเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(27 ส.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวทางในการกําหนด

เป้าหมายเงินเฟ้อ ในการประชุมท่ีเมืองแจ็กสัน โฮล เม่ือวานนี ้ซึ่งจะปูทางให้เฟดตรึงอัตราดอกเบีย้ท่ีระดับต่ํา  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความ

เคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ขยบัขึน้เพียง 0.0048% แตะท่ี 93.0093 เม่ือคืนนีด้อลลาร์แข็งค่าเลก็น้อยเม่ือเทียบ

กบัเงินเยน ท่ีระดบั 106.61 เยน จากระดบั 106.01 เยน และแข็งค่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9087 ฟรังก์ จากระดบั 0.9086 ฟรังก์  ยโูร

แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1821 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1815 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3204 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.3190 ดอลลาร์  

• (+/-) "พาวเวล"ประกาศปรับเปล่ียนนโยบายการเงนิครัง้สําคัญ ปูทางเฟดตรึงดอกเบีย้ตํ่า  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดการประชมุประจําปีท่ี

เมืองแจ็กสนั โฮลเม่ือวานนี ้ในหวัข้อ "Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy"  การประชมุท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล ถือเป็นการ

ประชมุท่ีได้รับความสนใจไปทัว่โลก ขณะท่ีไฮไลท์จะอยู่ท่ีการกล่าวปาฐกถาของประธานเฟดเพ่ือแสดงวิสยัทศัน์เก่ียวกับนโยบายการเงิน และแนวโน้ม

เศรษฐกิจสหรัฐ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้ขึน้กล่าวสนุทรพจน์เม่ือวานนี ้โดยเขาได้ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครัง้สําคญั โดย

เฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตวัขึน้มากกว่าเดิมเพ่ือสนบัสนนุตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจ

สหรัฐ  การประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเม่ือวานนี ้สง่ผลให้เฟดมีแนวโน้มน้อยลงที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เม่ืออตัราวา่งงานลดลง ตราบใดท่ีอตัรา

เงินเฟ้อไม่ได้ดีดตวัขึน้  ก่อนหน้านี ้เฟดมีความเช่ือว่าอตัราว่างงานต่ําจะส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อพุ่งขึน้จนถึงขีดอนัตราย ทําให้เฟดดําเนินการล่วงหน้าด้วย

การรีบปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีอาจก่อตวัขึน้  นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะใช้เคร่ืองมือใหม่ท่ีเรียกว่า "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" ซึง่จะทําให้

อตัราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และสามารถดีดตวัขึน้เหนือ 2% แทนท่ีจะกําหนดเป้าหมายตายตวัท่ี 2%  นกัวิเคราะห์คาดว่า เฟดจะระบุรายละเอียดของ

การใช้เคร่ืองมือ "เป้าหมายเงินเฟอ้เฉลี่ย" ในการประชมุนโยบายการเงินของเฟดในวนัท่ี 15-16 ก.ย. โดยเฟดจะกําหนดช่วงการปรับตวัขึน้ลง หรือช่วง +/- 

ของอตัราเงินเฟอ้จากระดบั 2%  ประธานเฟดยงัได้ระบวุ่าสถานการณ์ในปัจจบุนัได้แตกตา่งจากเม่ือ 40 ปีก่อน ซึง่เฟดในขณะนัน้ต้องทําการปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้หลายครัง้เพ่ือพยายามสกดัเงินเฟ้อ แต่เม่ือเวลาผ่านไป ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้เฟดต้องหนัมาให้ความสนใจต่อ

อตัราเงินเฟอ้ที่ต่ําเกินไป ซึง่อาจสร้างความเสี่ยงตอ่เศรษฐกิจ 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 24 ส.ค. - - ไมมี่ตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 25 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ประมาณการครัง้สดุท้าย GDP ไตรมาส  2/2020   
-9.7%** -10.1% 

 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธรุกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก Ifo   
92.6** 90.5 

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

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

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

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

วนัพธุท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   
2.4%** 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนก.ค.   
11.2%** 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-4.7M** -1.6M 

วนัพฤหสับดีที่ 27 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ท่ี 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   
-31.7%** -32.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   
1006K** 1106K 

 20.10น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด   
- - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ค.   
5.9%** 16.6% 

 วนัที่ 1  ทัง้หมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดท่ี Jackson Hole   
- - 

วนัศกุร์ที่ 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค. ของ GfK   
- -0.3 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   
0.5% 0.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จา่ยสว่นบคุคลเดือนก.ค.   
1.5% 5.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้สว่นบคุคลเดือนก.ค.   
-0.3% -1.1% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.   
51.0 51.9 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM   
72.8 72.8 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้จาก UoM   
- 3.0% 

 วนัที่ 2  ทัง้หมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดท่ี Jackson Hole   
- - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก   ปานกลาง   น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 21 สิงหาคม 2020 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


