
  

                       ราคาพยายามจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน
ระดับ 1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้จึงมีแรง
ขายสลับออกมา ขณะที่ประเมินโซนแนวรับ 1,780-1,768 ดอลลาร์
ต่อออนซ์หากรับอยู่จะเกิดการดีดตัวกลับของราคา แต่หากหลุด
ระดับดังกล่าวราคามีโอกาสปรับฐานต่อไป 

27 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  นักลงทุนรอประเมินทิศทางทองค า จากการประชุม Jackson Hole คืนนี ้โดยนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด มีก าหนดกล่าวเปิดงานในประเด็น "แนวโนม้
เศรษฐกิจ" ช่วงเวลา 21.00 น.ตามเวลาไทย ทั้งนี ้หากถ้อยแถลงของประธานเฟดเป็น ไปในเชิงผ่อนคลาย โดยประธานเฟดส่งสัญญาณในเชิงระมัดระวังการปรบั
นโยบายการเงินท่ามกลางความวิตกสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด -19สายพันธุ์เดลตา้ พรอ้มส่งสัญญาณไม่เร่งรีบในการปรบัลดวงเงิน QE และไม่รีบขึน้
ดอกเบีย้ พรอ้มกับยงัไม่ประกาศ Timeline ในการปรบันโยบายการเงินที่ชดัเจนเหมือนดงัที่เขาเคยไดก้ล่าวมาก่อนหนา้นี ้ จะท าใหร้าคาทองค ามีโอกาสปรบัตวัสงูขึน้  
แต่ในทางกลบักนั หากถอ้ยแถลงของประธานเฟด เป็นไปในเชิง Hawkish อาทิเช่น ประกาศเตรียมลด QE หรือประกาศ Timeline ในการลด QE ที่ชัดเจน ราคาทองค า
มีโอกาสถูกกดดนัไดเ้ช่นกัน  จึงแนะน าติดตามผลการประชุม Jackson Hole คืนนีอ้ย่างใกลช้ิด เนื่องจากราคาทองค ามีโอกาสผันผวนได้  ส  าหรบักลยุทธก์ารลงทุน 
เปิดสถานะขายท าก าไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,810 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากผ่านได)้ เขา้ซือ้คืนหากราคาปรบัลงไม่หลดุแนวรบับริเวณ 1,780-
1,768 ดอลลารต่์อออนซ ์นอกจากนี ้ นักลงทุนควรปรบัลดการถือสถานะลงเพื่อลดความเสี่ยงจากผลการประชมุแจ็กสนั โฮล และหากรบัความเสี่ยงไดน้อ้ย แนะน าให ้
Wait and See หรือชะลอดทูิศทางก่อนเขา้ลงทนุเพิ่มเติม   
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
27/08/2564 16:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.20 1,796.13 5.93 0.33 

Spot Silver ($) 23.54 23.65 0.11 0.47 

เงนิบาท (฿/$) 32.74 32.63 -0.12 -0.35 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,700 27,800 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.44 72.00 0.56 0.78 

ดชันดีอลลาร ์ 93.04 93.06 0.01 0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1754 1.1753 0.00 -0.01 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,780   1,768  1,751 

       1,810   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนวิตกสายพันธุเ์ดลตา-จับตาปธ.เฟดแถลง ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัลงอีกครัง้ในวนันี ้โดยนกัลงทุน
มีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้นกัลงทุนยงั
ติดตามการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เก่ียวกับกรอบเวลาการปรบัลดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอีกดว้ย   
ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 470.02 จุด ลดลง 0.32 จดุ หรือ -0.07%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,778.92 จดุ ลดลง 14.70 
จดุ หรือ -0.09% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,658.27 จดุ ลดลง 7.76 จดุ หรือ -0.12% 

• (+) ศาลสูงจีนส่ังห้ามบริษัทใหพ้นักงานท างานล่วงเวลาเกินควร หวังคุมเข้มบ.เทคโนฯ ศาลประชาชนสงูสดุ (SPC) ของจีนประกาศค าตดัสิน
เก่ียวกบันโยบายของบรรดาบรษิัทท่ีใหพ้นกังานท างานล่วงเวลาตัง้แต่ 9.00-21.00 น. เป็นเวลา 6 วนัต่อสปัดาห ์หรือท่ีเรียกว่าการท างานแบบ "996" 
โดยศาลตดัสินว่า นโยบายดงักล่าวขดัต่อขอ้กฎหมายของจีน   ศาล SPC ออกแถลงการณร์ว่มกบักระทรวงทรพัยากรมนษุยแ์ละสวสัดิการสงัคมเมื่อ
วานนี ้เพื่อก าหนดแนวทางและยกตวัอย่างของสิ่งท่ีศาลระบุว่าเป็นการท างานล่วงเวลา โดยหน่วยงานทัง้สองเผยว่า ไดห้นัมาแกไ้ขปัญหาในส่วนนี้
มากขึน้ เน่ืองจากเมื่อไม่นานมานีป้ระชาชนไดใ้หค้วามสนใจในประเด็นนีเ้ป็นวงกวา้ง ค าตัดสินและค าวิพากษ์วิจารณ์ของศาลต่อนโยบายการ
ท างานล่วงเวลาดงักล่าว มีขึน้ขณะท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลของจีนยกระดบัการตรวจสอบบรษิัทยกัษ์ใหญ่ดา้นเทคโนโลยีใหเ้ขม้งวดขึน้ ซึ่งครอบคลมุ
หลายประเด็นตัง้แต่การผกูขาดตลาดไปจนถึงสิทธิผูบ้รโิภค โดยนโยบาย "996" นัน้เป็นนโยบายท่ีมีการใชก้นัทั่วไปในหมู่บรษิัทเทคโนโลยีของจีน  

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดลบ 7.80 จุด นักลงทุนจับตาประชุมเฟด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในวนันี ้ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตา
การประชุมประจ าปีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล รฐัไวโอมิงในวนัท่ี 26-28 ส.ค.นี ้โดยคาดว่าเฟดจะส่งสญัญาณท่ีชดัเจนมาก
ขึน้เก่ียวกบัทิศทางอตัราดอกเบีย้ รวมทัง้แนวโนม้การปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) ในการประชุม
ดงักล่าว  ดชันีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 25,407.89 จดุ ลดลง 7.80 จดุ หรือ -0.03%  

• (-)  ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 20.49 จุด รับคาดการณแ์บงกช์าติจีนผ่อนคลายการเงิน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้
จีนปิดบวกในวนันี ้โดยไดแ้รงหนนุจากการท่ีนกัลงทนุคาดการณว์่า ธนาคารกลางจีนยงัคงด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปหลงัจากมีรายงาน
ว่า ก าไรภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5  ทั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,522.16 จุด เพิ่มขึน้ 20.49 จุด หรือ 
+0.59%  นกัวิเคราะหค์าดการณ์ว่า ก าไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือนก.ค.ท่ีขยายตัวชา้ลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5 นั้น ถือเป็นหลักฐานบ่ งชี ้
ทิศทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของจีน และอาจเป็นปัจจยัผลกัดนัใหธ้นาคารกลางจีนยงัคงด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปอีกระยะหน่ึง นายหนี่ 
เหวิน นกัวิเคราะหจ์ากบรษิัท Hwabao Trust กล่าวว่า แมเ้ศรษฐกิจจีนสามารถฟ้ืนตวัจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 แต่การขยายตวัยงัคง
อ่อนแรงเนื่องจากภาคธุรกิจเผชิญกับตน้ทุนท่ีสงูขึน้และปัญหาคอขวดดา้นอุปทาน ขณะท่ีผูบ้ริโภคระมดัระวงัการใชจ้่าย ซึ่งสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้
อาจท าใหธ้นาคารกลางจีนยงัคงด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป หรืออาจจะใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ หลงัจากท่ีธนาคารกลางจีน
ไดป้รบัลดสดัส่วนการกนัส ารองของธนาคารพาณิชย ์(RRR) ในช่วงกลางเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะท าใหม้ีเม็ดเงินไหลเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจจ านวน 1 
ลา้นลา้นหยวน (1.544 แสนลา้นดอลลาร)์ ในระยะยาว 

• (+/-) อังกฤษเผยปฏิบัติการอพยพประชาชนจากกรุงคาบูลใกล้เสร็จสิน้แล้ว กระทรวงกลาโหมขององักฤษเปิดเผยในวนันีว้่า กองก าลงัทหาร
ขององักฤษอยู่ระหว่างด าเนินการในขัน้สดุทา้ยเพื่ออพยพประชาชนออกจากท่าอากาศยานฮามิด คารไ์ซในกรุงคาบลู และหน่วยงานในทอ้งถิ่นท่ีท า
หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารไดปิ้ดท าการแลว้  กระทรวงกลาโหมระบวุ่า หลงัจากนี ้ความพยายามทัง้หมดจะเนน้ไปท่ีการช่วยเหลือผูถื้อสญัชาติองักฤษ
และประชาชนท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ท่ีก าลงัรออยู่ท่ีท่าอากาศยานกรุงคาบลู  กระทรวงกลาโหมยืนยนัว่า จะไม่มีการประกาศใหป้ระชาชนเดินทาง
มายังท่าอากาศยานกรุงคาบูลเพิ่มเติม นายเบน วอลเลซ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า "เราเสียใจอย่างยิ่ งท่ีไม่สามารถอพยพทุกคน
ออกมาในการด าเนินการครัง้นีไ้ดท้นั" 

 
ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 23 ส.ค. 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.7** 65.9 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   61.5** 61.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.5** 62.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.7** 59.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.1** 60.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.5** 59.6 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.2** 63.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.2** 59.9 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.ค.   5.99M** 5.86M 

วนัองัคารท่ี 24 ส.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.   708K** 676K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   9** 27 

วนัพธุท่ี 25 ส.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก  Ifo   99.4** 100.8 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.7%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.1%** 0.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.0M** -3.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   6.6%** 6.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   353K** 348K 

วนัศุกรท่ี์ 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.  0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ค.  0.2% 0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.  0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.  1.0% 1.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks (Jackson Hole Symposium)  - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM  70.9 70.2 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM  - 4.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก   ปานกลาง   นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 20 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 


