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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,926 1,974 

L2 1,921 1,979 

L3 1,917 1,984 

Date 28 Aug 2020  

 Commodity Gold 

Buy/Sell ฝ่ังซ้ือถือสถานะรอต่อไป 

Entry จุดซ้ือ 1,926 

Target 1,974 

Stoploss 1,910 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ราคาทองค าปิดตลาดร่วงลง  นักลงทุน
เทขายท าก าไร หลังจากประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับเปล่ียน
นโยบายการเงินในการประชุมเม่ือวานน้ี  
ส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวน อย่างไรก็ดี
นักลงทุนอาจติดตามการประชุมในวันที่
สอง เพ่ือประกอบการลงทุน  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์ดีดตวัในวนัน้ีเทียบสกุลเงินหลกั หลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับนโยบายการเงินตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้    นายเจอ
โรม พาวเวล ประธานเฟด ไดข้ึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวนัน้ี โดยเขาไดป้ระกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินคร้ังส าคญั โดยเฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ในการก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางใหเ้งินเฟ้อดีดตวัข้ึนมากกว่าเดิมเพื่อสนบัสนุนตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐ    
              การประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในวนัน้ี ส่งผลใหเ้ฟดมีแนวโนม้นอ้ยลงท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเม่ืออตัราว่างงานลดลง ตราบใดท่ีอตัรา
เงินเฟ้อไม่ไดดี้ดตวัข้ึน    นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะใชเ้คร่ืองมือใหม่ที่เรียกว่า " เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" ซ่ึงจะท าให้อตัราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และ
สามารถดีดตวัข้ึนเหนือ 2% แทนที่จะก าหนดเป้าหมายตายตวัที่ 2%           

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนน้ี (27 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก  าไร หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล เม่ือวานน้ี โดยนกัลงทุนมองว่า ถอ้ยแถลงของ
นายพาวเวล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนั้น เป็นไปตามท่ีตลาดคาดการณ์เอาไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี 

นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  GDP   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันี
ภาคการผลิตสาขาเฟดแคนซัสซิต้ี  ดุลการคา้   ดชันีสินคา้ส่งออก  ดชันีสินคา้น าเขา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการ
บริโภคส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้              
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,932.6 -19.9 
Silver 27.025 -0.424 

Crude Oil 43.04  -0.35 

Dow Jones 28,492.27 +160.35 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
21/08/63 1,252.09 1,252.38 0.00 

24/08/63 1,252.38 1,252.38 0.00 

25/08/63 1,252.38 1,248.87 -3.51 

26/08/63 1,248.87 1,252.09 +3.22 

27/08/63 1,252.09 1,251.50 -0.59 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์ดีดตวัในวนัน้ีเทียบสกุลเงินหลกั หลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ประกาศปรับนโยบายการเงินตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้    นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟด ไดข้ึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวนัน้ี โดยเขาไดป้ระกาศการปรับเปลี่ยน
นโยบายการเงินคร้ังส าคัญ โดยเฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตวัข้ึนมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุน
ตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐ   
       การประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในวันน้ี ส่งผลให้เฟดมีแนวโน้ม
น้อยลงท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเม่ืออตัราว่างงานลดลง ตราบใดท่ีอตัราเงินเฟ้อ
ไม่ไดดี้ดตวัข้ึน    นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะใชเ้คร่ืองมือใหม่ที่เรียกว่า "เป้าหมาย
เงินเฟ้อเฉลี่ย" ซ่ึงจะท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อมีความยดืหยุน่ และสามารถดีดตวัข้ึนเหนือ 
2% แทนที่จะก าหนดเป้าหมายตายตวัที่ 2% 
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สหรัฐฯ 

"ทรัมป์"เตรียมประกาศซ้ือชุดตรวจโควิด 150 ล้านชุดจาก"แอบบอตต์" 

      ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์จะประกาศการซ้ือชุดอุปกรณ์ตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบรวดเร็ว จ านวน 150 ลา้น
ชุด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าขอ้ตกลงวงเงิน 750 ลา้นดอลลาร์กบับริษทัแอบบอตต ์แลบอราโทรีส์  

      "ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีทรัมป์ สหรัฐก าลงัเป็นผูน้  าของโลกในการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ส่ิงน้ีถือเป็นความคืบหนา้ท่ีจะช่วยให้
สหรัฐยงัคงเปิดเศรษฐกิจต่อไป ท าใหช้าวอเมริกนักลบัไปท างานได ้และเดก็ๆกลบัไปยงัโรงเรียน โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มี
ความยนิดีท่ีจะร่วมมือกบัแอบบอตตใ์นการท าใหก้ารซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนไดเ้พื่อช่วยเหลือชาวอเมริกนั" แถลงการณ์ระบุ 

 
 
 
 
 

เฟด 

"พาวเวล"ประกาศปรับเปล่ียนนโยบายการเงินคร้ังส าคญั ปูทางเฟดตรึงดอกเบ้ียต ่า 

      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดการประชุมประจ าปีท่ีเมืองแจ็กสัน โฮลเม่ือวานน้ี ในหวัขอ้ "Navigating the Decade Ahead: Implications for 

Monetary Policy"   การประชุมท่ีเมืองแจ็กสัน โฮล ถือเป็นการประชุมท่ีไดรั้บความสนใจไปทัว่โลก ขณะท่ีไฮไลทจ์ะอยูท่ี่การกล่าวปาฐกถา
ของประธานเฟดเพื่อแสดงวิสัยทศัน์เกี่ยวกบันโยบายการเงิน และแนวโนม้เศรษฐกิจสหรัฐ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ไดข้ึ้น
กล่าวสุนทรพจนเ์ม่ือวานน้ี โดยเขาไดป้ระกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินคร้ังส าคญั โดยเฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางใหเ้งินเฟ้อดีดตวัข้ึนมากกว่าเดิมเพื่อสนบัสนุนตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐ  การประกาศ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเม่ือวานน้ี ส่งผลใหเ้ฟดมีแนวโนม้นอ้ยลงท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเม่ืออตัราว่างงานลดลง ตราบใดท่ีอตัรา
เงินเฟ้อไม่ไดดี้ดตวัข้ึน  ก่อนหนา้น้ี เฟดมีความเช่ือว่าอตัราวา่งงานต ่าจะส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อพุ่งข้ึนจนถึงขีดอนัตราย ท าใหเ้ฟด
ด าเนินการล่วงหนา้ดว้ยการรีบปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเพื่อสกดัเงินเฟ้อท่ีอาจก่อตวัข้ึน  นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะใชเ้คร่ืองมือใหม่ที่
เรียกว่า "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" ซ่ึงจะท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อมีความยดืหยุน่ และสามารถดีดตวัข้ึนเหนือ 2% แทนท่ีจะก าหนดเป้าหมาย
ตายตวัที่ 2%นกัวิเคราะห์คาดว่า เฟดจะระบุรายละเอียดของการใชเ้คร่ืองมือ "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" ในการประชุมนโยบายการเงินของ
เฟดในวนัที่ 15-16 ก.ย. โดยเฟดจะก าหนดช่วงการปรับตวัข้ึนลง หรือช่วง +/- ของอตัราเงินเฟ้อจากระดบั 2%   
       ก่อนหนา้น้ี เฟดก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีระดบั 2% แต่ในช่วง 1 ทศวรรษท่ีผา่นมา นบัตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงิน เฟดพบว่าเงินเฟ้อใน
สหรัฐมกัอยูต่  ่ากว่าเป้าหมายดงักล่าว ส่งผลใหเ้ฟดมีความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะเงินเฟ้อต ่า ท  าใหเ้ฟดมีแนวคิดที่จะปล่อยใหเ้งินเฟ้อดีดตัวข้ึน 
เพื่อหลีกเลี่ยงกบัดกัการขยายตวัที่อ่อนแอในระยะยาว และอ านาจการก าหนดราคาในระดบัต ่า 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผย GDP Q2/63 หดตัว 31.7% ทรุดหนักสุดรอบกว่า 70 ปี 

      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการคร้ังท่ี 2 ส าหรับตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 
2/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตวัลง 31.7% ซ่ึงเป็นการหดตวัรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ท่ีสหรัฐเร่ิมมีการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวในปี 
2490 หรือกว่า 70 ปีก่อนหนา้น้ี หลงัจากหดตวั 5% ในไตรมาส 1 

      อยา่งไรกดี็ ตวัเลขประมาณการคร้ังท่ี 2 ส าหรับ GDP ประจ าไตรมาส 2/2563 ดีกว่าตวัเลขประมาณการคร้ังท่ี 1 ท่ีระบุว่าเศรษฐกิจหด
ตวัลง 32.9% และดีกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะหดตวัลง 34.7%  การหดตวัของ GDP ในไตรมาส 2/2563 รุนแรงกว่าที่ไดห้ดตวั 10% 
ในไตรมาสแรกของปี 2501 และการหดตวั 8.4% ในไตรมาส 4 ของปี 2551  การหดตวัของเศรษฐกิจสหรัฐทั้งในไตรมาส 1 และ 2 ของปี
น้ีไดท้  าใหส้หรัฐเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจากมีการหดตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั   การทรุดตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 2 
ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์ของรัฐบาล ซ่ึงท าใหมี้การปิดเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

24 ส.ค. 63 USA 19.30 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟดชิคาโก 
 - 4.11 

25 ส.ค. 63 EUR 13.00 GDP เยอรมันนี 
 72 72 

 EUR 15.30 ดัชนีส ารวจภาคธุรกิจ เยอรมันนี  92.5 90.5 

 USA 20.00 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต 20 เมืองใหญ่ 
 0.1% 0.0% 

 USA 20.00 ดัชนีราคาบ้าน 
 0.3 % -0.3 % 

 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 93.0 92.6 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่  774K 776K 

 USA 21.00 ดัชนีภาคการผลิตสาขาริชมอนด์ 
 10 10 

26 ส.ค. 63 USA 19.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน  4.3% 7.3% 

27 ส.ค. 63 USA 19.30 GDP  
 -32.9% -32.9% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 987K 1,106K 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย  1.5% 16.6% 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิตสาขาเฟดแคนซัสซิต้ี  2 3 

28 ส.ค. 63 EUR 13.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค  เยอรมนี 

จากสถาบัน GfK 
 2.0 -0.3 

 EUR 16.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ ยโูรโซน  85.0 82.3 

 USA 19.30 ดุลการค้า  -73.0B -70.6B 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก 
 - 13.9% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า 
 - 4.8% 

 USA 19.30 รายได้ส่วนบุคคล 
 -0.2% -1.1% 

 USA 19.30 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล  1.5% 5.6% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล 
 0.4% 0.4% 

 USA 19.30 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  -0.6% -2.0% 
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 USA 20.45 ดัชนีจัดซ้ือจัดจ้างชิคาโก  51.8 51.9 

 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 72.8 72.8 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


