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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้ที่ตลาดเอเชียแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,809.40-1,815.95 ดอลลารต์่อออนซ ์หลังจากเม่ือวานนี ้ADP Non-Farm สหรฐัออกมาแย่เกินคาดใน
เดือนส.ค. ช่วยหนนุทองไว ้แต่ PMI ภาคการผลิตจาก ISM ออกมาดีเกินคาด กดดนัราคาทองใหย้่อตวัอีกครัง้ ขณะที่ช่วงเชา้ ตลาดหุน้เอเชียปิดเชา้ผนัผวน หลงัออสเตรเลีย
เกินดุลการคา้สูงเป็นประวตัิการณ์ ไม่ส่งผลต่อราคาทองค ามากนัก ส่วนดอลลารย์งัอยู่ในโซนอ่อน ช่วยพยุงทองไว ้ส าหรบัประเด็นที่น่าสนใ จใหจ้ับตาเพิ่ม เป็นเรื่องของ 
WHO เฝา้จบัตาเชือ้โควิดกลายพนัธ ์‘มิว’ พบเชือ้แลว้อย่างนอ้ย 39 ประเทศทั่วโลก แมจ้ะไม่ส่งผลบวกต่อราคาทองค าใหพุ้่งขึน้ แต่แนะน าติดตามเพราะหากระบาดเป็นวง
กวา้งจะกลบัมาหนนุทองได ้ อย่างไรก็ดี ทั่วโลกก าลงัต่อสูก้บัการระบาดโดยเรง่ฉีดวคัซีน ท าใหค้วามกงัวลเกี่ยวกบัเศรษฐกิจไม่มากเท่าปีที่แลว้ ล่าสดุสหรฐัฉีดวคัซีนป้องกนั
โควิดเข็มกระตุน้ใหก้ับประชาชนแลว้กว่า 1 ลา้นราย หลงัจากหน่วยงานก ากับดูแลไดอ้นุญาตใหฉี้ดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหแ้ก่กลุ่มประชาชนที่มีภูมิคุม้กันอ่อนแอ  อย่างไรก็
ตาม ระยะนีปั้จจัยที่ส่งผลต่อราคาทองค ามากที่สุด มองเป็นเร่ืองตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั เพราะจะส่งผลโยงไปในเร่ืองของนโยบายการเงินของเฟด จึงแนะน าติดตามการ
เปิดเผยตวัเลขสหรฐัวนันี ้ไดแ้ก่ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์, ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย, ประสิทธิภาพตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย และยอดสั่งซือ้ภาค
โรงงาน  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค าสามารถยืนเหนือโซน 1,801-1,796 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ขณะที่ในรายวนัราคามีการยกระดบัต ่าสุดและสูงสุดขึน้ 
โดยราคายงัมีโอกาสปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,823-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามหากยืนไม่ได ้ยงัคงตอ้งระวงัแรงขายท าก าไรสลบัเขา้มาเพิ่มเม่ือราคา
ปรบัตวัขึน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           เก็ งก ำไรระยะสั้น  โดยอำจต้องพิจำรณำโซน 

1,801-1,796 ดอลลำรต์่อออนซเ์ป็นจุดซือ้ อย่ำงไรก็ตำมหำกรำคำ

ปรับตัวขึ้นไปไม่สำมำรถยืนเหนือแนวต้ำนโซน 1,823-1,833 

ดอลลำรต์่อออนซ ์อำจทยอยแบ่งขำยท ำก ำไรตำมแนวต้ำนต่ำงๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
2/09/2564 11:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,813.80 1,810.73 -3.07 -0.17 

Spot Silver ($) 24.10 24.10 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 32.30 32.48 0.18 0.56 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,850 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.26 71.36 0.10 0.14 

ดชันดีอลลาร ์ 92.50 92.52 0.02 0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1839 1.1834 0.00 -0.04 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

        1,796   1,775  1,751 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+)  ดอลลำรอ์่อนค่ำเทียบเยน หลังตัวเลขจ้ำงงำนภำคเอกชนสหรัฐต ่ำกว่ำคำด สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าสู่บริเวณกรอบ 110 เยน หลังมี
รายงานว่าตวัเลขการจา้งงานของภาคเอกชนสหรฐัต ่ากว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหว
ท่ี 109.96-110.00 เยน เทียบกบั 110.00-110.10 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 110.39-110.41 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้

• (+)  ญี่ปุ่ นยืนยันพบ‘โควิดสำยพันธุม์ิว’ 2 เคสแรก  ญ่ีปุ่ นยืนยนัพบ ผูต้ิดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุม์ิวสองรายแรก ในเดือน มิ.ย.และ ก.ค. ระหว่างคัด
กรองท่ีสนามบิน กระทรวงสาธารณสขุญ่ีปุ่ น แถลงเมื่อวนัพุธ (1 ส.ค.) ว่า ตรวจพบโควิดสายพนัธุม์ิว ท่ีองคก์ารอนามัยโลก (ดบัเบิลยูเอชโอ) จัดให้เป็น
สายพนัธุท่ี์น่าสนใจจากประชาชนสองราย เป็นหญิงวยั 40 เศษ เดินทางจากสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสม์าถึงเมื่อวนัท่ี 26 มิ.ย. โควิดสายพนัธุม์ิวหรือB.1.621 
ติดต่อไดอ้ย่างไรหรือสามารถหลบภูมิไดห้รือไม่ ยงัไม่มีขอ้มูลยืนยนัมากพอ  ดบัเบิลยูเอชโอระบุ สายพนัธุม์ิวมีลกัษณะการกลายพนัธุท่ี์บ่งชีว่้าอาจหลบ
ภมูิคุม้กันได ้มิวพบครัง้แรกในโคลอมเบียเมื่อเดือน ม.ค. คิดเป็นราว 40% ของผูต้ิดเชือ้ในประเทศ และตรวจพบใน 40 ประเทศเป็นอย่างนอ้ย อีกคนเป็น
หญิงวยั 50 ปีเศษ เดินทางจากสหราชอาณาจกัรมาถึงเมื่อวนัท่ี 5 ก.ค. ทัง้คู่ติดเชือ้โดยไม่แสดงอาการ 

• (-) สหรัฐฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มกระตุ้นให้กับประชำชนแล้วกว่ำ 1 ล้ำนรำย สหรฐัไดท้ าการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 โดสท่ี 3 ของไฟเซอร-์
ไบออนเทค หรือโมเดอรน์า ใหก้ับประชาชนแลว้กว่า 1 ลา้นคนนับตั้งแต่วันท่ี 13 ส.ค. หลังจากหน่วยงานก ากับดูแลไดอ้นุญาตใหฉี้ดวคัซีนเข็มกระตุน้
ให้แก่กลุ่มประชาชนท่ีมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ณ เวลา 06.00 น.ของวันพุธตามเวลาทอ้งถิ่น มี
ประชาชน 205,527,578 รายไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 แลว้อย่างนอ้ย 1 โดส ขณะท่ี 174,600,017 รายไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้ CDC แนะน าให้
ฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสท่ี 3 อย่างนอ้ย 28 วนัหลงัจากไดร้บัวคัซีนโดส 2 ของไฟเซอรห์รือโมเดอรน์าส าหรบัผูท่ี้มีระบบภูมิคุม้กันปานกลางหรือ
อ่อนแอซึ่งมีแนวโนม้จะไดร้บัภูมิคุม้กันนอ้ยกว่าจากวคัซีน 2 โดส  รฐับาลสหรฐัประกาศแผนเริ่มการฉีดวคัซีนกระตุน้ในวงกวา้งขึน้โดยจะเริ่มในวนัท่ี 20 
ก.ย.นี ้ถา้หากไดร้บัการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และ CDC ของสหรฐั  ปัจจุบนัสหรฐัท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ไปแลว้ 371,280,129 โดส และกระจายวคัซีนไปแลว้ 443,741,705 โดส โดยมีทัง้วคัซีนแบบ 2 โดสของโมเดอรน์าและไฟเซอร -์ไบออนเทค และแบบ 1 
โดสของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สัน  ตวัเลขดงักล่าวเพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ส.ค. ท่ี CDC รายงานว่ามีการฉีดวคัซีนไปแลว้ 370,212,027 โดส และกระจาย
วคัซีนไปแลว้ 441,332,155 โดส 

• (-)  โมเดอรน์ำย่ืนข้อมูลวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ FDA สหรัฐ ชีต้้ำนโควิดเดลตำได้ บริษัทโมเดอรน์า อิงคเ์ปิดเผยว่าบริษัทไดย้ื่นขอ้มลูใหก้ับทาง
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัแลว้เพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนมุตัิใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุน้ โมเดอร์
นาเปิดเผยเมื่อวานนีว่้า ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูการใชว้คัซีนเข็มกระตุน้ต่อจากวคัซีนสองโดสแรกในปริมาณ 50 โมโครกรมั ซึ่งนายสเตฟาน บนัเซล ซีอี
โอของโมเดอรน์าระบใุนแถลงการณว่์า เป็นปริมาณท่ีบ่งชีว่้ามีประสิทธิภาพในการกระตุน้การตอบสนองของแอนติบอดีต่อไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา
ไดเ้ป็นอย่างดี ก่อนหนา้นี ้FDA ไดอ้นุมตัิการใชง้านวคัซีนเข็มกระตุน้ของโมเดอรน์าและไฟเซอรใ์นผูท่ี้มีภาวะภูมิคุม้กันต ่าเมื่อช่วงตน้เดือนส.ค.ท่ีผ่านมา  
ทัง้นี ้โมเดอรน์าคาดว่าจะส่งขอ้มลูใหอ้งคก์ารยาแห่งยุโรป (EMA) รวมถึงหน่วยงานก ากับดแูลอื่นๆ ทั่วโลกพิจารณาต่อไปในเร็วๆ นี ้ หลายประเทศรวมถึง
สหรฐัไดเ้สนอหรือเตรียมแผนท่ีจะฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหผู้ส้งูอายหุรือผูท่ี้ระบบภูมิคุม้กนัอ่อนแอ เพื่อรบัมือกับไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาท่ีระบาดอย่างรุนแรง 
และเพื่อเสริมภมูิคุม้กนัหลงัจากท่ีระดบัแอนติบอดีในผูท่ี้ฉีดวคัซีนแลว้เริ่มลดลงหลงัผ่านไป 6 เดือน 

• (+/-)  ตลำดหุ้นเอเชียปิดเช้ำผันผวน หลังออสเตรเลียเกินดุลกำรค้ำสูงเป็นประวัติกำรณ์ ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเชา้วันนีผ้ันผวน หลังจาก
ออสเตรเลียเผยยอดเกินดุลการค้าพุ่งขึน้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค. ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 28,476.01 จุด เพิ่มขึน้ 
24.99 จดุ หรือ +0.09% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 26,047.95 จดุ เพิ่มขึน้ 19.66 จดุ หรือ +0.08% ส านกังานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย 
(ABS) เปิดเผยในวันนีว่้า ออสเตรเลียมียอดเกินดุลการคา้พุ่งขึน้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค. เน่ืองจากการส่งออกแร่เหล็ก ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ปรบัตัวขึน้อย่างแข็งแกร่ง โดยขอ้มูลดังกล่าวบ่งชีว่้าอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีผลก าไรท่ีดีขึน้  ข้ อมูลจาก ABS ระบุว่า ยอด
เกินดุลการคา้ของออสเตรเลียพุ่งขึน้แตะระดบั 1.21 หมื่นลา้นดอลลารอ์อสเตรเลีย (8.91 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) ในเดือนก.ค. ท าลายสถิติสงูสดุเดิมที่ท า
ไวใ้นเดือนมิ.ย.ที่ระดบั 1.11 หมื่นลา้นดอลารอ์อสเตรเลีย และสงูกว่าตวัเลขคาดการณท่ี์ระดบั 1.02 หมื่นลา้นดอลลารอ์อสเตรเลีย 

ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      กำรประกำ ตัวเลขส ำคัญทำงเ ร ฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร 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.   62.6** 62.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   61.4** 61.5 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   60.3** 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   374K** 330K 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   61.1** 61.2 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   59.9** 59.5 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.   0.3%** 0.1% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.2M -3.0M 

วนัพ หสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   342K 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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