
  

                              ราคาพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนวต้านโซน 
1,963-1,976 ดอลลาร์ต่อออนซ์(ระดับสูงสุดของวานนี �)  หากราคาสามารถขึ �นไป
ยนืได้ น่าจะมีแรงซื �อเกง็กาํไรกลับเข้ามาอีกครั�ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่านแนว
ต้านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั�ง และอาจทําให้ราคา
ปรับตัวลงอีก โดยประเมินแนวรับที6 1,932-1,909 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

28 สงิหาคม 2563 

สรุป นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี�ปุ่ นยืนยนัการลาออกจากตําแหน่ง และเสริมว่า เขาต้องการหลีกเลี�ยงการสร้างปัญหาแก่รัฐบาลจากอาการป่วยเรื $อรังที�
ทรุดลง เขาต่อสู้ กับโรคลําไส้อักเสบเรื $อรังมาหลายปี ก่อนวาระปัจจุบนัของเขามีกําหนดสิ $นสุดลงในเดือนก.ย.ปี 2021 ทั $งนี $ สกุลเงินเยนในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภยัแข็งคา่ขึ $น หลงัรายงานดงักล่าว ขณะที�ระหวา่งวนั เยนแข็งคา่ เมื�อเทียบกบัดอลลาร์ สู่ระดบั 105.52 เยน  ซึ�งส่งผลกดดนัให้ ดชันีดอลลาร์เมื�อเทียบกบั
ตะกร้าสกลุเงินสําคญัร่วงลง จนสร้างแรงซื $อเข้าสู่ตลาดทองคํา แนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื $อเพื�อลงทนุระยะสั $นบริเวณแนวรับ 1,932-1,909 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดั
ขาดทนุหากไม่หลดุ 1,909 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) หากราคาทองคําขึ $นทดสอบแนวต้าน 1,963-1,976 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของวานนี $) นกัลงทนุที�มีทองคํา
ในมือ อาจขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน ซึ�งหากราคาไม่สามารถผ่านไปได้ให้อาจเห็นการย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ อย่างไรก็ตามนกัลงทนุควร
มีจดุตดัขาดทนุหากราคาไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ 

 

ตารางที6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

28/08/2563 16:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,929.20 1,957.44 28.24  1.46% 

Spot Silver ($) 26.99 27.55 0.56  2.07% 

เงนิบาท (฿/$) 31.27 31.14 -0.13  -0.42% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,850 150  0.52% 

นํ8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 45.09 44.95 -0.14  -0.31% 

นํ8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 43.00 42.84 -0.16  -0.37% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1820 1.1909 0.0089  0.75% 

ที6มา : Bisnews 

ที6มา : Bisnews 
 

 1,932  1,909  1,887 

  1,976  1,991  2,015 

 

  



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลง จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ-เฮลท์แคร์  ตลาดหุ้นยโุรปปรับตวัลงช่วงเปิดตลาด จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบริการ

สขุภาพที�พุ่งขึ $นในช่วงก่อนหน้านี $ ดชันี Stoxx Europe 600 แตะที�ระดบั 368.43 จดุ ลดลง 2.29 จดุ หรือ -0.62% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสแตะ

ที�ระดบั 4,984.42 ลดลง 31.55 จดุ หรือ -0.63% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีแตะที�ระดบั 13,032.70 จดุ ลดลง 63.66 จดุ หรือ -0.49% โดยทั $งสอง

ดชันีร่วงลงมาเคลื�อนไหวในแดนลบ หลงัจากที�เปิดปรับตวัขึ $น 

• (+) "อาเบะ" ประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตรีญี6 ปุ่นแล้ว จากปัญหาสุขภาพ  นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี�ปุ่ น ได้ประกาศลาออกจาก

ตําแหน่ง ในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื�อมวลชนในวนันี $ โดยให้เหตผุลว่าสขุภาพร่างกายของเขาแย่ลง เริ�มรู้สึกอ่อนเพลียตั $งแต่ในเดือนก.ค.ที�ผ่านมา  

ทั $งนี $ นายอาเบะ วยั 65 ปีซึ�งดํารงตําแหน่งประธานพรรคแอลดีพีด้วยนั $น ได้เข้ารับการรักษาตวัที�โรงพยาบาลหลายครั $งในเดือนส.ค. โดยทีมผู้ ช่วยของ

เขากล่าวว่า เป็นการตรวจสขุภาพตามปกติ และเป็นการติดตามผลตรวจสขุภาพหลังจากเขาอาเจียนเป็นเลือดที�ทําเนียบนายกรัฐมนตรีเมื�อช่วงต้น

เดือนก.ค.ที�ผ่านมา   

• (-) จนีสั6งซื �อเนื �อวัวสหรัฐสูงเป็นประวัติการณ์เมื6อเทยีบรายสัปดาห์  ข้อมลูจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ที�เผยแพร่เมื�อวานนี $ระบวุ่า จีนซื $อ

เนื $อววัสหรัฐรายสปัดาห์มากที�สดุเป็นประวติัการณ์ในสปัดาห์ที�ผ่านมา ตามด้วยข้อตกลงซื $อข้าวโพดสหรัฐมากที�สดุในรอบเกือบ 1 เดือนในสปัดาห์นี $   

กระทรวงเกษตรสหรัฐระบใุนรายงานการส่งออกประจําสปัดาห์ระบวุ่า จีนซื $อเนื $อววัสหรัฐสทุธิ 3,315 ตนัในรอบสปัดาห์ที�สิ $นสดุวนัที� 20 ส.ค. ซึ�งเป็น

การซื $อครั $งใหญ่ที�สดุนบัตั $งแต่ปี 1999 เมื�อเทียบรายสปัดาห์ นอกจากนี $ จีนยงัซื $อเนื $อสกุรสหรัฐ 11,216  ตนัในสปัดาห์ที�ผ่านมา ซึ�งมากที�สดุในรอบ 1 

เดือน  จีนเร่งซื $อเนื $อววั, เนื $อสกุร และสตัว์ปีกของสหรัฐในปีนี $หลงัต่อสู้กบัโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรนานหลายปี ซึ�งเป็นโรคสกุรร้ายแรงที�ส่งผลกระทบ

ต่อภาคเนื $อสกุรของประเทศ 

• (-) "Sanofi" วางแผนเริ6มการทดลองวัคซนีโควิด-19 กับมนุษย์  นายพอล ฮดัสนั ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัท Sanofi ระบใุนการประชมุใน

ฝรั�งเศสว่า "บริษัท Sanofi คาดว่าจะทําการทดลองวคัซีนโควิด-19 ขั $นปลายครั $งใหญ่ในช่วงสิ $นปีนี $"  หากพิสจูน์ว่ามีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจะจดัส่ง

วคัซนีแก่สหรัฐ, ยโุรป และฝรั�งเศส  Sanofi ร่วมมือกบับริษัท GlaxoSmithKline ในการพฒันาวคัซีนโควิด-19 คาดว่าการทดลองทางการแพทย์ระยะที� 

1/2 จะมีขึ $นในเดือนก.ย. ตามด้วยการทดลองระยะที� 3 ภายในสิ $นปี  หากทกุอย่างดําเนินไปด้วยดี Sanofi จะยื�นจดทะเบียนวางจําหน่ายในครึ�งแรก

ของปี 2021 

• (-) GfK เผยความเชื6อมั6นผู้บริโภคเยอรมันปรับลงในช่วงเข้าสู่ก.ย.  ผลสํารวจแสดงในวนันี $ว่า ความเชื�อมั�นผู้บริโภคของเยอรมนีอ่อนแอลงในช่วง

เข้าสู่เดือนก.ย. ซึ�งสร้างความไม่แน่ใจบางส่วนว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของเยอรมนีจะเพียงพอในการขบัเคลื�อนการฟื$นตวัอย่างแข็งแกร่งจาก

ผลกระทบของโควิด-19 หรือไม่  สถาบนั GfK ระบวุ่า ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภค ซึ�งอิงตามผลสํารวจของชาวเยอรมนัราว 2,000 คน ลดลงสู่ -1.8 

ในช่วงเข้าสู่เดือนก.ย. จาก -0.2 ซึ�งได้รับการทบทวนปรับขึ $นแล้วในเดือนก่อนหน้า  การปรับลงดงักล่าวตามหลงัการปรับขึ $นติดต่อกนั 3 เดือนตั $งแต่

เดือนมิ.ย.-ส.ค. ตวัเลขดงักล่าวตํ�ากว่าคาดการณ์ของผลสํารวจภาคเอกชนที�ระบถุงึการปรับขึ $นสู่ 1.2 

• (-) อียูลงนามสัญญาซื �อวัคซีนโควิด-19 กับ "AstraZeneca"  เมื�อวานนี $คณะกรรมาธิการยโุรประบวุ่า ได้ลงนามในสญัญาในนามของประเทศ

สมาชิกสหภาพยโุรป (EU) กบับริษัท AstraZeneca ซึ�งเป็นบริษัทผลิตยาสญัชาติองักฤษ เพื�อจดัซื $อวคัซีนโควิด-19 อย่างน้อย 300 ล้านโดส  การ

ดําเนินการดงักล่าวตามหลงัข้อตกลงซื $อล่วงหน้าที�ลงนามโดย EU กบับริษัท AstraZeneca ในช่วงต้นเดือนส.ค.  นั�นเป็นสญัญาฉบบัแรกที�ลงนามโดย 

EU กบัผู้ผลิตวคัซนีโควิด-19 สญัญาดงักล่าวทําให้มีทางเลือกในอนาคตในการซื $อวคัซีน-19 เพิ�ม 100 ล้านโดสเพื�อจดัสรรตามอตัราส่วนประชากรใน

กลุ่ม 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป  ที6มา : 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.   2.4%** 3.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื $อสินค้าคงทนเดือนก.ค.   11.2%** 7.6% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ $ามนัรายสปัดาห์   -4.7M** -1.6M 

วนัพฤหสับดีที� 27 ส.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั $งที� 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2020   -31.7%** -32.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั $งแรกรายสปัดาห์   1006K** 1106K 

 20.10น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนก.ค.   5.9%** 16.6% 

 วนัที� 1 ทั $งหมด การประชมุเศรษฐกิจประจําปีของเฟดที� Jackson Hole   - - 

วนัศกุร์ที� 28 ส.ค. 13.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนส.ค. ของ GfK   -1.8** -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 

 
 

 


