
  

                              หากราคาทองคาํยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,930-1,911 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในระยะสั &น ราคาทองคาํอาจขยับขึ &นทดสอบแนวต้าน
1,955-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ดูว่าราคาจะผ่านแนวต้านได้หรือไม่ ซึ/ง
หากไม่ผ่านราคาอาจจะมีการอ่อนตัวลงอีกครั&ง แต่หากผ่านได้ แนวโน้มจะ
เป็นบวกเพิ/มขึ &นโดยประเมนิแนวต้านถัดไปโซน 1,984 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

27 สงิหาคม 2563 

สรุป แนะนําจับตา การกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมประจําปีของเฟดที(เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐ
ไวโอมิง ในวนันี . ซึ(งจะแสดงวสิยัทศัน์เกี(ยวกบันโยบายการเงินของเฟดและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ในเวลา  20.10 น.ตามเวลาไทย การประชุมประจําปีจดัขึ .นใน
วนัที( 27-28 ส.ค. ในหวัข้อ "Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy" ในรูปแบบการเสวนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
นอกจากนี . แนะนําติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างเช่นผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2020 (ประมาณการครั .งที( 2) ,
จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ ,ยอดทําสญัญาขายบ้านที(รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนก.ค. เพื(อใช้เป็นปัจจยัชี .นําทิศทางราคา
ทองคํา หลงัจากช่วงที(ผ่านมาตวัเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลตอ่ราคาทองคําคอ่นข้างมาก  ทั .งนี . ราคาเคลื(อนไหวในกรอบก่อนทราบความชดัเจนจากผลการประชุม จึง
แนะนําให้นกัลงทนุซื .อขายระยะสั .น โดยหากราคามีการย่อตวัลงมาบริเวณแนวรับ 1,930-1,911 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วสามารถยืนเหนือโซนดงักล่าวได้อาจใช้
เป็นจุดที(เข้าซื .อเก็งกําไรอีกครั .ง และนกัลงทนุที(ถือทองคําไว้อาจหาจังหวะขายทํากําไรเมื(อราคาขึ .นมาทดสอบแนวต้านที( 1,955-1,963 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้า
ราคาไม่ผ่านแนวต้าน นักลงทุนอาจต้องระวงัแรงขายที(เพิ(มขึ .น และควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเนื(องจากผลการประชุมดงักล่าวอาจส่งผลให้ราคา
ทองคําผนัผวน 

 ตารางที/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

27/08/2563 15:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,952.30 1,942.60 -9.70  -0.50% 

Spot Silver ($) 27.46 27.32 -0.13  -0.48% 

เงนิบาท (฿/$) 31.24 31.21 -0.03  -0.10% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,500 28,750 250  0.88% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.64 45.73 0.09  0.20% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 43.40 43.29 -0.11  -0.25% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1828 1.1836 0.0008  0.07% 

ที/มา : Bisnews 

ที/มา : Bisnews 
 

 1,930  1,911  1,892 

  1,963  1,984  2,006 

 

  



 

 

• (+) รบ.สหรัฐเตือนแฮกเกอร์เกาหลีเหนือเจาะระบบโจรกรรมธนาคารทั/วโลก  เมื(อวานนี .รัฐบาลสหรัฐเตือนว่า แฮกเกอร์เกาหลีเหนือโจมตี

ธนาคารทั(วโลกเพื(อฉ้อโกงการโอนเงินและทําให้ตู้  ATM ปล่อยเงินสดออกมา  การเตือนภยัด้านความมั(นคงทางไซเบอร์ทางเทคนิคที(จดัทําร่วมกนัโดย

หน่วยงานรัฐบาลกลาง 4 แห่งซึ(งรวมถงึกระทรวงการคลงัสหรัฐและ FBI ระบวุ่า แฮกเกอร์เกาหลีเหนือพยายามเจาะระบบอีกครั .งในปีนี .โดยมีแรงจงูใจ

ทางการเงินหลงัหยดุการดําเนินการระยะหนึ(ง  "นบัตั .งแต่เตือนก.พ.ปี 2020 เกาหลีเหนือกลบัมาเล็งเป้าหมายธนาคารในหลายประเทศอีกครั .งเพื(อ

ฉ้อโกงการโอนเงินระหว่างประเทศและการขโมยเงินจาก ATM" 

• (+) "Alibaba"พบัแผนการลงทุนในอินเดียท่ามกลางความตึงเครียดกับจีน  แหล่งข่าวระบวุ่า บริษัท Alibaba Group ของจีนระงบัแผนลงทนุใน

บริษัทต่างๆของอินเดีย ท่ามกลางความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(ยํ(าแย่ลงและความตึงเครียดทางการเมืองที(เพิ(มมากขึ .นระหว่าง 2 ประเทศหลงัเหตปุะทะ

บริเวณพรมแดนหิมาลยั  บริษัท Alibaba Group ซึ(งกระตุ้นการเติบโตของสตาร์ทอพัหลายแห่งของอินเดีย จะไม่อดัฉีดเงินทนุใหม่เพื(อขยายการลงทนุ

ในอินเดีย 6 เดือนเป็นอย่างน้อย  อย่างไรก็ตาม บริษัทดงักล่าวไม่มีแผนลดหุ้นหรือถอนการลงทนุ   ทั .งนี . Alibaba Group และบริษัทในเครือ ซึ(งได้แก่ 

Alibaba Capital Partners และ Ant Group ลงทนุมากกว่า 2 พนัล้านดอลลาร์ในบริษัทต่างๆในอินเดียนบัตั .งแต่ปี 2015  

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลง วิตกสัมพนัธ์จนี-สหรัฐ, จบัตาถ้อยแถลงประธานเฟด  ตลาดหุ้นยโุรปปรับตวัลงในช่วงเปิดตลาดวนันี . ท่ามกลาง

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที(กลับมาตึงเครียดเพิ(มขึ .นอีก ขณะเดียวกัน นักลงรอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชมุประจําปีของเฟดที(เมืองแจ็กสนั โฮล รัฐไวโอมิง ในวนันี .  ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที(ระดบั 372.24 จดุ 

ลดลง 0.88 จดุ หรือ -0.24%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั(งเศส แตะที(ระดบั 5,037.73 จดุ ลดลง 10.70 จดุ หรือ -0.21% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี 

แตะที(ระดบั 13,180.23 จดุ ลดลง -9.92 จดุ หรือ -0.08% โดยทั .งสองดชันีปรับตวัลงมาเคลื(อนไหวในแดนลบ หลงัจากที(เปิดปรับตวัขึ .น  ความสมัพนัธ์

ระหว่างสองมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกเผชิญบททดสอบอีกครั .งในวนันี . เมื(อจีนยิงขีปนาวธุลงทะเลจีนใต้ หลงัสหรัฐส่งเครื(องบินสอดแนม ด้าน

สหรัฐควํ(าบาตรบริษัทจีนเพิ(มอีก 24 แห่ง 

• (+) ซีอีโอ TikTok ลาออกแล้ว ทนไม่ไหวถูกกดดันให้ขายธุรกิจในสหรัฐ  สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า นายเควิน เมเยอร์ ซีอีโอของติrกต็อก 

(TikTok) แอปพลิเคชนัวิดีโอสั .นยอดนิยมของจีน ได้ลาออกจากตําแหน่งแล้วเมื(อวานนี . ท่ามกลางแรงกดดนัจากรัฐบาลสหรัฐที(ต้องการให้ติrกต็อกขาย

ธุรกิจในสหรัฐ  นายเมเยอร์ระบใุนจดหมายถงึพนกังานว่า เขาได้ตดัสินใจลาออกเนื(องจากสภาวะทางการเมืองที(เปลี(ยนแปลงไปอย่างมาก โดยนายเม

เยอร์เพิ(งเข้ามาร่วมงานกบัติrกต็อกเมื(อเดือนพ.ค.ที(ผ่านมา หลงัจากที(เคยเป็นผู้บริหารของดิสนีย์  เมื(อวนัจนัทร์ที(ผ่านมา ติrกต็อกได้ยื(นฟ้องดําเนินคดีกบั

รัฐบาลสหรัฐ เพื(อคดัค้านคําสั(งบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ที(ห้ามประชาชนและบริษัทสหรัฐใช้บริการหรือทําธุรกิจกับติrกต็อกและไบต์

แดนซ์ (ByteDance) ซึ(งเป็นบริษัทแม่  นบัตั .งแต่ปีที(แล้ว ทางการสหรัฐได้กล่าวหาติrกต็อกบ่อยครั .งว่าเป็นภยัคกุคามความมั(นคงของสหรัฐ โดยสหรัฐ

อ้างว่าติrกต็อกอาจส่งข้อมลูที(เก็บมาจากวิดีโอของชาวสหรัฐให้กบัรัฐบาลจีน ซึ(งติrกต็อกปฏิเสธข้อกล่าวหาดงักล่าวเรื(อยมา และยืนยนัว่าบริษัทไม่เคย

ได้รับคําขอเช่นนั .น 

• (-) รัสเซียพร้อมอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ชนิดที/ 2 ปลายก.ย.หรือต้นต.ค.  เมื(อวานนี .นางทาเทียนา โกลิโควา รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบวุ่า 

รัสเซียกําลงัเตรียมอนมุติัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ชนิดที( 2 ในช่วงปลายเดือนก.ย.หรือต้นเดือนต.ค.  เธอกล่าวต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูนของ

รัสเซยีว่า การทดลองทางการแพทย์ขั .นต้นต่อวคัซนีดงักล่าว ซึ(งพฒันาโดยสถาบนัไวรัสวิทยา Vector ในไซบีเรีย จะเสร็จสมบรูณ์ภายในสิ .นเดือนก.ย.  

เธอระบวุ่า "ณ ขณะนี .ไม่มีโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ ที(รับวคัซนีในการทดลองระยะแรกและระยะที( 2" 

    ที/มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   1.7% 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั(งซื .อสินค้าคงทนเดือนก.ค.   4.0% 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ .ามนัรายสปัดาห์   - -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(มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที( 21 สิงหาคม ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


