
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,950 1,934 1,916 

1,988 2,006 2,029 

สรุป  ราคาทองคําในวนัศกุร์ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  36.38 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หรือ +1.88%  พร้อมกบัปิดตลาดในสปัดาห์ที�ผ่านมาในแดนบวกเป็นสปัดาห์แรกหลงัจากปิดตลาดในแดนลบ 2 
สปัดาห์ตดิตอ่กนั  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร์  ทั �งนี �  สกลุเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจาก 2 ปัจจยั  ได้แก่  (1.) การแข็งคา่ของคา่เงินเยน  หลงัการ
ประกาศลาออกจากตําแหน่งของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี�ปุ่ น  ซึ�งก่อให้ความกังวลว่ารัฐบาลญี�ปุ่ นชุดใหม่อาจยุติการใช้นโยบาย"อาเบะโนมิกส์" หลงัสิ �นสุดยุคการบริหาร
ประเทศของนายอาเบะ ซึ�งจะสง่ผลให้เยนมีทศิทางแข็งคา่ขึ �นตอ่ไป  และ (2) การอ่อนคา่ของดอลลาร์ที�เกิดจากข่าวเดมิ  คือ  การที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปลี�ยนแปลงกรอบนโยบาย
เงินเฟ้อไปเป็น "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี�ย หรือ หรือ Average-inflation targeting(AIT)" ซึ�งเทา่กบัว่าเฟดจะตรึงอตัราดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�าเป็นเวลานาน  พร้อมกบัเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตวัขึ �น
เหนือ 2% ปัจจัยดงักล่าวส่งผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.68% ในวนัศกุร์จนส่งผลหนุนราคาทองคําให้พุ่งกว่า 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จากระดบัตํ�าสดุในระหว่างวันที� 1,922.68 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ขึ �นไปแตะระดบัสงูสดุบริเวณ  1,973.82 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์   ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่

อาจตดิตามแถลงการณ์ของนายริชาร์ด แคลริดา รองประธานเฟด  และนายราฟาเอล บอสตคิ ประธาน เฟดสาขาแอตแลนตา เพื�อประกอบการลงทนุ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1973.82 1922.68 1929.53 1964.58 36.38 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1969.19 27.12 45.42 

MA 50 Days 1888.45 22.91 43.81 

MA 200 Days 1682.78 18.22 45.75 

RSI 9 Days 55.60 61.65 64.18 

RSI 14 Days 55.69 61.61 62.40 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,251.50 0.00 

ishare 17,791.37 +28.96 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9277 0.3549 0.7521 

10 วนั 0.8829 -0.0453 0.6460 

20 วนั 0.5675 -0.2464 0.1246 

50 วนั 0.9505 0.7403 0.9403 

100 วนั 0.9612 0.6347 0.9075 

200 วนั 0.7332 -0.3655 0.7072 

 

 

31 สิงหาคม 2563 

คําแนะนํา                เน้นเข้าซื อเพื�อเก็งกําไรระยะสั น ขณะที� นัก
ลงทุนที� มีสถานะจํานวนมากควรพิจารณาถึงความเสี� ยง 
แม้ว่าราคาจะมีมุมมองเชิงบวกเพิ�มขึ นแต่ราคามีการปรับขึ น
มาแล้วในระดับหนึ� งและหลายครังมีแรงขายทํากําไรสลับ
ออกมาจนราคาผันผวน 

 

หากราคาสามารถขึ �นยืนเหนือแนวรับ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้มีแนวโน้มดันขึ �นสู่
บริเวณ 1,988 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซน 1,988-2,006 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ �นไป ต้อง
ระวงัแรงขายทํากําไรที�จะออกมา สําหรับวนันี �ประเมินแนวรับที� 1,950 หรือ 1,934 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบเยน หลังนายกฯญี� ปุ่นประกาศลาออก  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (28 ส.ค.) ขณะที�เยนแข็งคา่ขึ �น เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อเยนในฐานะสกลุเงินปลอดภยั ทา่มกลางความระมดัระวงัในการซื �อขาย
หลงัจากนายชินโซ อาเบะ ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีญี�ปุ่ น เนื�องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ  นอกจากนี � ดอลลาร์ยังถูกกดดนัจากการที�
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณตรึงอตัราดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�าเป็นเวลานานด้วย  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อ
เทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.69% แตะที� 92.3711 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�ระดบั 105.41 เยน 
จากระดบั 106.61 เยน, เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ดอลลาร์อ่อนคา่สู่ระดบั 0.9050 ฟรังก์ จากระดบั 0.9087 ฟรังก์ และดอลลาร์อ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดบั 1.3094 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3128 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1890 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1821 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3341 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3204 ดอลลาร์  

• (+) สื�อนอกเผยจีนอัพเดทระเบียบส่งออกเทคโนโลยี คาดกระทบดีลขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ  สํานกัข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานโดย
อ้างข้อมลูจากหนงัสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลัและเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า จีนได้มีการปรับปรุงระเบียบควบคมุการส่งออกเทคโนโลยีซึ�งอาจมีแอป
พลิเคชนัวิดีโอสั �นยอดนิยมของจีนอย่างติ]กต็อก (TikTok) รวมอยู่ด้วย  รายงานข่าวดงักล่าวมีขึ �น หลงัก่อนหน้านี � สํานกัข่าวซินหวัรายงานโดยอ้างความ
คิดเห็นของศาสตราจารย์ท่านหนึ�งว่า ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ�งเป็นบริษัทแม่ของติ]กต็อก อาจต้องขอให้รัฐบาลจีนยินยอมก่อนที�จะขายธุรกิจของติ]
กตอ็กในสหรัฐ โดยบริษัทอาจต้องระงบัการเจรจาขายธุรกิจไปก่อน  การที�รัฐบาลจีนรวมติ]กต็อกเข้าไปในระเบียบควบคมุการส่งออกนั �น คาดว่าจะทําให้
รัฐบาลจีนแทรกแซงการขายกิจการของติ]กตอ็กในสหรัฐได้ 

• (+) ปธ.เฟดคลีฟแลนด์ชี เฟดต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป เหตุการฟืนตัวยังคงอ่อนแอ  นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาคลีฟแลนด์ กล่าววา่ เฟดมีความจําเป็นที�จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตอ่ไป เนื�องจากการฟื�นตวัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นการฟื�นตวัที�
เชื�องช้า  "การใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินถือเป็นเรื�องที�สําคญัต่อการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ" นางเมสเตอร์กล่าว  นางเมสเตอร์ระบุว่า กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้ชะลอตวัลงนบัตั �งแตที่�มีการเปิดเศรษฐกิจครั �งใหม่ 

• (+) ปธ.เฟดฟิลาเดลเฟียชี ต้องใช้เวลากว่าที�ตัวเลขว่างงานกลับสู่ระดับก่อนโควิด  นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า การที�จะให้ตวัเลขคนว่างงานกลบัสู่ระดบัตํ�าเป็นประวตัิการณ์เหมือนในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั �น 
ยงัคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ�ง  "ตลาดแรงงานมีการฟื�นตวัขึ �น แต่เราก็มีคนว่างงานมากถึง 27 ล้านคน ทําให้เรายงัไม่สามารถกลบัไปสู่ภาวะการจ้างงาน
อย่างเต็มศกัยภาพเหมือนกบัในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ โดยเราต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ�ง" นายฮาร์เกอร์กล่าว  "เราใช้เวลา 2 ปีในการลดอตัราว่างงาน
จาก 5% สู่ 4% และใช้เวลาอีก 1 ปีครึ�งในการลดจาก 4% สู่ 3.5%" เขากล่าว  นายฮาร์เกอร์ยงักล่าววา่ เขาสามารถยอมรับได้ตอ่การที�เงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 3% 
ตราบใดที�เป็นการปรับตวัขึ �นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป และอยู่ในระดบัที�สามารถควบคมุได้ 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี PCE เพิ�มขึ น 0.3% ในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนก.ค. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากดีดตวัขึ �น 0.5% ในเดือนมิ.ย.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PCE เพิ�มขึ �น 1.0% ในเดือนก.ค.  ส่วนดชันี 
PCE พื �นฐาน ซึ�งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสําคญั เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือน
ก.ค.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PCE พื �นฐานดีดตวัขึ �น 1.3% ในเดือนก.ค. 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ�มมากกว่าคาดในเดือนก.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐเพิ�มขึ �น 
1.9% ในเดือนก.ค. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.5% หลงัจากพุ่งขึ �น 6.2% ในเดือนมิ.ย. 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 161.60 จุด ขณะ S&P500-Nasdaq ทาํนิวไฮต่อเนื�อง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (28 ส.ค.) เนื�องจากนกั
ลงทนุขานรับการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐที�ดีเกินคาด และหลงัจากที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่าจะตรึงอตัราดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�า
เป็นเวลานาน  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 28,653.87 จุด เพิ�มขึ �น 161.60 จุด หรือ +0.57%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,508.01 จุด เพิ�มขึ �น 23.46 
จดุ หรือ +0.67% และดชันี Nasdaq ปิดที� 11,695.63 จดุ เพิ�มขึ �น 70.30 จดุ หรือ +0.60% 
 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที� 31 ส.ค. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   51.1 51.1 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   54.0 54.2 

 ทั �งวนั องักฤษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday   - - 

 20.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Clarida Speaks   - - 

วนัองัคารที� 1 ก.ย. 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตโดย Caixin   52.6 52.8 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   53.0 53.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   51.7 51.7 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   55.3 55.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   53.6 53.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   54.5 54.2 

 21.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค.   1.1% -0.7% 

วนัพธุที� 2 ก.ย. 00.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Brainard Speaks   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   1250K 167K 

 21.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.ค.   4.0% 6.2% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -4.7M 

 23.00น. สหรัฐฯ FOMC Member Mester Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที� 3 ก.ย. 21.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการโดย Caixin   54.0 54.1 

 14.55น. เยอรมนี ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.8 50.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   50.1 50.1 

 15.50น. องักฤษ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   965K 1006K  

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันี  PMI ภาคการบริการขั �นสดุท้ายเดือนส.ค.   54.8 54.8 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   57.5 58.1 

วนัศกุร์ที� 4 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.0% 0.2% 

 
19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   1518K 1763K 

 
19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนส.ค.   9.8% 10.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 28 สิงหาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


