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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,810.10-1,815.94 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยระยะสัน้เห็นแรงขายท าก าไรสลบัออกมาบา้ง เนื่องจากดอลลารฟ้ื์นตวัขึน้ตาม
บอนดย์ีลดส์หรฐัที่ดีดตวัขึน้เชา้นี ้ ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP ในคืนนี ้ว่าจะออกมาแข็งแกรง่หรือไม่ อย่างไรก็ดี จะ
เห็นว่าเม่ือราคาทองค าอ่อนตวัลง จะเห็นแรงซือ้กลบัเขา้มาเป็นระยะ เนื่องจากดอลลารย์งัฟ้ืนในกรอบจ ากัด ขณะที่ ค่าเงินยโูรค่อยๆฟ้ืนตวัขึน้ ไดร้บัแรงหนุนจาก ‘เงินเฟ้อ’ 
ยโูรโซนพุ่งแตะระดบัสูงสดุในรอบ 10 ปี ทัง้นี ้ดชันีราคาผูบ้ริโภคของกลุ่มประเทศที่ใชส้กุลเงินยูโร 19 ประเทศ (ยูโรโซน) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ราว 3% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบราย
ปี หลังจากเพิ่มขึน้ 2.2% ในเดือนก.ค. โดยอยู่เหนือระดับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ 2%  ขณะที่ ซาโลมอน ฟีดเลอร ์(Salomon Fiedler) นัก
เศรษฐศาสตรจ์าก Berenberg แสดงความเห็นว่า อตัราเงินเฟ้อส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ครวัเรือนยูโรโซนเริ่มทยอยน าเงินที่สั่งสมในช่วงล็อกดาวนม์าใช ้โดยหลายฝ่าย
ต่างจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวของ ECB ที่จะมีการประชุมในวันที่ 9 ก.ย.นี ้ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องของแนวทางโครงการซือ้พันธบัตร โดย ECB อาจเริ่มส่ง
สญัญาณทยอยปรบัลดวงเงิน QE ตามรอยเฟด ซึ่งปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลบวกต่อค่าเงินยโูร และหนนุราคาทองค าไว ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค ายงัคงมี
การแกว่งตวัในกรอบและแรงซือ้ค่อนขา้งจ ากัด แต่ระยะสัน้อาจมีแรงดีดกลบัและพยายามจะดีดตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,823-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่
สามารถยืนเหนือระดบัดงักล่าวได ้ อาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาอีกครัง้ ประเมินแนวรบับริเวณ 1,801-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    เปิดสถานะซื้อเม่ือราคาอ่อนตัวลงใกล้โซนแนวรับ

บริเวณ 1,801-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได้ยังมีลุ้นที่ราคา

อาจไปทดสอบแนวต้านโซนที่ 1,823-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่

หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสั้นออกมาอีกคร้ัง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
1/09/2564 11:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,813.40 1,814.29 0.89 0.05 

Spot Silver ($) 23.88 23.88 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 32.23 32.35 0.12 0.36 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,800 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.60 72.12 0.52 0.73 

ดชันดีอลลาร ์ 92.64 92.74 0.10 0.10 

เงนิยูโร (€/$) 1.1807 1.1801 0.00 -0.05 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,796   1,775  1,751 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ‘เงินเฟ้อ’ ยูโรโซนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ส่วนเศรษฐกิจ ‘อินเดีย’ โตกว่า 20% สูงเกินคาด ดชันีราคาผูบ้ริโภคของกลุ่มประเทศท่ี
ใชส้กลุเงินยโูร 19 ประเทศ (ยโูรโซน) ปรบัตวัเพิ่มขึน้ราว 3% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบเป็นอตัรารายปี หลงัจากเพิ่มขึน้ 2.2% ในเดือนกรกฎาคม โดย
อยู่เหนือระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ท่ี 2% ทัง้นีห้ากตวัเลขดงักล่าวไดร้บัการยืนยนั อตัราเงินเฟ้อดงักล่าวจะขยบัพุ่งทุบสถิติ
สงูสดุเป็นประวตัิการณใ์นรอบ 10 ปี รายงานอตัราเงินเฟ้อขา้งตน้นีม้ีขึน้หลงัจากท่ีทางการเยอรมนีเปิดเผยว่า ราคาผูบ้ริโภคขยบัพุ่งขึน้สงูสดุนบัตัง้แต่ปี 
2008 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) อยู่ท่ี 3.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะฝรั่งเศสเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ซา
โลมอน ฟีดเลอร ์(Salomon Fiedler) นักเศรษฐศาสตรจ์าก Berenberg แสดงความเห็นว่า อตัราเงินเฟ้อส่วนหน่ึงเป็นผลจากการท่ีครวัเรือนยโูรโซนเริ่ม
ทยอยน าเงินท่ีสั่งสมในช่วงล็อกดาวนม์าใช ้ซึ่งการตดัสินใจใชจ้่ายท่ีมากกว่าท่ีคาดการณไ์วท้ าใหอ้ตัราเงินเฟ้อในภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มยงัคงขยบัตัว
พุ่งสูงขึน้ ขา้มฟากมาท่ีอินเดีย ท่ีกระทรวงสถิติแห่งชาติอินเดียเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบสามารถขยายตัวไดถ้ึง 
20.1% ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน โดยถือเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณของอินเดีย ตัวเลข GDP ดังกล่าวบ่งชีถ้ึงการขยายตัวมากเป็น
ประวตัิการณน์ับตัง้แต่ปี 1996 ท่ีรฐับาลเริ่มเก็บขอ้มลูตวัเลข GDP และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณไ์วท่ี้ระดบั 20.0% อย่างไรก็ตาม ตวัเลข GDP ท่ี
สูงขึน้ดังกล่าวมาจากการเปรียบเทียบกับตัวเลขฐานท่ีต ่าผิดปกติในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ซึ่งเศรษฐกิจอินเดียหดตัวถึง 24.4% เน่ืองจากไดร้ับ
ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวนข์องรฐับาลในขณะนัน้เพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของโควิด 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่าแตะกรอบบน 110 เยน หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐพุ่ง ดอลลารแ์ข็งค่าแตะกรอบบน 110 เยน ในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเชา้
นี ้หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.312% เมื่อคืนนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลา
โตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 110.22-110.23 เยน เทียบกับ 109.94-110.04 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.81-109.83 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 
17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.1803-1.1803 ดอลลาร ์และ 130.09-130.13 เยน เทียบกับ 1.1804-1.1814 ดอลลาร ์และ 129.85-129.95 
เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1827-1.1828 ดอลลาร ์และ 129.88-129.92 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

• (-) ไบเดนให้ค ามั่นอพยพชาวมะกัน 200 คนสุดท้ายออกจากอัฟกานิสถานอย่างปลอดภัย ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐัเปิดเผยว่า 90% 
ของชาวอเมริกันท่ีตอ้งการเดินทางออกจากอฟักานิสถานสามารถออกไปไดแ้ลว้ และสหรฐัยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือพลเมืองสหรฐัท่ีเหลืออีก 100-200 
คนท่ีมีความตัง้ใจจะเดินทางออกจากอฟักานิสถาน ปธน.ไบเดนแถลงต่อสื่อมวลชนว่า ประชาชนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นพลเมืองสองสญัชาติและอาศยัอยู่
ในอฟักานิสถานเป็นเวลานาน ซึ่งก่อนหนา้นีไ้ดต้ดัสินใจท่ีจะอยู่ต่อในประเทศ เน่ืองจากมีครอบครวัในอฟักานิสถาน  ปธน.ไบเดนระบวุ่า "สิ่งส  าคญัท่ีสดุ
คือ 90% ของชาวอเมริกันท่ีอยู่ในอฟักานิสถานและตอ้งการเดินทางออกนัน้สามารถท าไดแ้ล้ว" และเสริมว่า "ส  าหรบัชาวอเมริกันท่ีเหลืออยู่นัน้ยงัไม่มี
ก าหนดเสน้ตาย เรายงัคงใหค้  ามั่นท่ีจะอพยพพวกเขา หากพวกเขาตอ้งการออกมา"  ปธน.ไบเดนกล่าวว่า นายแอนโทนี บลินเคน รฐัมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐ เป็นผู้น าในภารกิจทางการทูตเพื่อรับรองการเดินทางท่ีปลอดภัยของชาวอเมริ กัน ชาวอัฟกัน และชาวต่างชาติ ท่ีต้องการอพยพออกจาก
อฟักานิสถาน หลงัจากกลุ่มตาลิบนัเขา้ยึดครองประเทศเมื่อวนัท่ี 15 ส.ค.   

• (+/-)  อินเดีย-ตาลีบันร่วมประชุมทางการคร้ังแรกหลังยึดอ านาจในอัฟกานิสถาน กระทรวงต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่า นายดีพัค มิตตาล 
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ ากาตารไ์ด้จัดการเจรจากับผูน้  าระดับสูงของกลุ่มตาลีบันเมื่อวานนี ้(31 ส.ค.) ซึ่งเป็นการประชุมทางการทูตอย่างเป็น
ทางการครัง้แรกนบัตัง้แต่กลุ่มตาลีบนัเขา้ยึดอ านาจในอฟักานิสถาน รายงานระบุว่า นายมิตตาลไดร้ว่มประชุมกบัเชอร ์โมฮมัหมดั อบับาส สตาเนกไซ 
หวัหนา้ส านักงานการเมืองของกลุ่มตาลีบันในกรุงโดฮาตามค าขอของกลุ่มตาลีบนั อินเดียมีความกังวลเก่ียวกับกลุ่มตาลีบนัมาอย่างยาวนาน เพราะ
กลุ่มตาลีบนัมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัปากีสถานซึ่งมีความขดัแยง้รุนแรงกับอินเดีย กระทรวงต่างประเทศอินเดียระบวุ่า อินเดียและตาลีบันไดห้ารือกัน
เรื่องความปลอดภยัของชาวอินเดียท่ียังคงตกคา้งอยู่ในอฟักานิสถาน นอกจากนี ้นายมิตตาลยงัไดแ้สดงความกังวลว่ากลุ่มติดอาวุธต่อตา้นอินเดียจะ
ใชอ้ฟักานิสถานเป็นฐานโจมตีอินเดียดว้ย การประชุมดงักล่าวมีขึน้เพียงไม่ก่ีวนัหลงันายสตาเนกไซใหส้มัภาษณ์กับสื่อทอ้งถิ่นว่ากลุ่มต าลีบนัตอ้งการ
สรา้งความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับอินเดีย ทั้งนี ้อินเดียลงทุนไปกว่า 3 พันล้านดอลลารด์้านการพัฒนาในอัฟกานิสถานและสรา้ง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรฐับาลอัฟกานิสถานท่ีมีสหรฐัหนุนหลัง แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกลุ่มตาลีบันท าใหร้ฐับาลอินเดียเผชิญ เสียง
วิจารณใ์นประเทศส าหรบัการไม่เปิดช่องทางการสื่อสารกบักลุ่มตาลีบนั 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 30 ส.ค. ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday   - - 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนก.ค.   -1.8%** -1.9% 

วนัองัคารท่ี 31 ส.ค. 20.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   19.1%** 17.0% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI)เขตชิคาโกเดือนส.ค.   66.8** 73.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค.จาก CB   113.8** 129.1 

วนัพธุท่ี 1 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.  62.7 62.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.  61.5 61.5 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.  60.1 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings  - - 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP  640K 330K 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย  61.2 61.2 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.  58.5 59.5 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.  0.2% 0.1% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  -2.5M -3.0M 

วนัพ หสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   349K 353K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/20121   2.4% 2.3% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/2021    1.0% 1.0% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   0.4% 1.5% 

วนัศุกรท่ี์ 3 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   61.5 61.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   59.7 59.7 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   55.5 55.5 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   750K 943K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการว่างงานเดือนส.ค.   5.2% 5.4% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.4% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย   55.2 55.2 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   62.2 64.1 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 27 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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