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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,807.70-1,814.81 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระยะสัน้ราคาทองค าถูกกดดนั หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัเมื่อคืนท่ี
ผ่านมา ออกมาดีเกินคาด โดยเฉพาะจ านวนผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานสหรฐั ต ่าสดุรอบ 17 เดือนนบัตัง้แต่เกิดโควิด-19ระบาดในสหรฐั  เป็นปัจจยักดดนัราคา
ทองค า แต่ราคาทองค าปรบัลงไม่มาก หลงัยูโรแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบดอลลาร ์จากการท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) หลายรายออกมา
สนบัสนุนใหอ้ีซีบีคมุเขม้นโยบายการเงิน หลงัจากท่ีตวัเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนพุ่งสงูสดุในรอบ 10 ปี โดยตอ้งรอความชดัเจนจากการประชมุอีซีบีอีกครัง้ในวนัท่ี 
9 ก.ย.นี ้ ปัจจัยดงักล่าวช่วยหนุนราคาทองไว ้ ส  าหรบัวนันี ้เวลา 19.30 น. แนะน าติดตามการเปิดเผย ตวัเลขตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อัตราการ
ว่างงาน, รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง และดชันี PMI ภาคการบริการของสหรฐั  ซึ่งตวัเลขในตลาดแรงงานจะส่งผลต่อการคาดการณเ์ก่ียวกบัแผนการลด QE ของเฟด 
จึงคาดว่าจะสรา้งความผันผวนใหก้ับราคาทองค าในคืนนี ้จึงตอ้งจับตาและติดตามราคาอย่างใกลช้ิ ด ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค ายังไม่
สามารถยืนเหนือ 1,823 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถูกจ ากดั ส  าหรบัวนันีป้ระเมินแนวตา้นระยะสัน้ในโซน 1,823-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์หาก
ผ่านไปไดแ้นวตา้นส าคญัจะอยู่ในบริเวณ 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบันัน้ยงัประเมินในโซนคือ 1,801-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           เก็ งก ำไรระยะส้ันตำมกรอบรำคำ เปิด

สถำนะซื้อห ำกรำคำสำมำรถ ยืน เห นือ  1,801-1,796 

ดอลลำรต์่อออนซ ์ได้ให้ทยอยขำยท ำก ำไรหำกรำคำยังไม่

ยืนเหนือโซน 1,823-1,833 ดอลลำรต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
3/09/2564 12:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.41 1,811.19 2.78 0.15 

Spot Silver ($) 23.88 23.92 0.04 0.17 

เงนิบาท (฿/$) 32.46 32.51 0.05 0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,900 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.87 72.96 0.09 0.12 

ดชันดีอลลาร ์ 92.22 92.22 0.01 0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1874 1.1875 0.00 0.01 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

        1,796   1,775  1,751 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ยูโรแข็งค่ำหลังอีซีบีหนุนคุมเข้มกำรเงนิสกัดเงินเฟ้อพุ่ง  ยโูรแข็งค่าเทียบดอลลารแ์ละเยน จากการท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) 
หลายรายออกมาสนบัสนนุใหอ้ีซีบีคมุเขม้นโยบายการเงิน หลงัจากท่ีตวัเลขเงินเฟ้อของยโูรโซนพุ่งสงูสดุในรอบ 10 ปี เมื่อเวลา 22.44 น.ตามเวลา
ไทย ดอลลารอ์่อนค่า 0.01% สู่ระดับ 109.97 เยน ขณะท่ียูโรปรับตัวขึน้ 0.18% สู่ระดับ 130.44 เยน และดีดตัวขึน้ 0.20% สู่ระดับ 1.186 
ดอลลาร ์ส่วนดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลบ 0.16% สู่ระดบั 92.30 
ทัง้นี ้ดชันีราคาผูบ้รโิภค (ซีพีไอ) ของยโูรโซนพุ่งขึน้ 3% ในเดือนส.ค. หลงัจากเพ่ิมขึน้ 2.2% ในเดือนก.ค. และอยู่สงูกว่าระดบัเป้าหมายของอีซีบีท่ี 
2% 

• (-) ตลำดหุ้นเอเชียปิดเช้ำบวก รับข่ำว "ซูงะ" เตรียมลำออกนำยกฯญี่ปุ่น ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีป้รบัตวัขึน้ น าโดยตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น
หลงัมีรายงานว่า นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะลาออกจากต าแหน่ง หลงัจากถูกวิพากษ์วิจารณอ์ย่างหนัก
เก่ียวกับความลม้เหลวในการรบัมือกับไวรสัโควิด -19 ท่ีแพร่ระบาด  ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดภาคเช้าท่ี 28,787.35 จุด เพิ่มขึน้ 
243.84 จดุ หรือ +0.85% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 25,948.28 จดุ ลดลง 142.15 จดุ หรือ -0.54% 

• (-) ญี่ปุ่นเล็งผ่อนคลำยมำตรกำรคุมโควิด ขยำยเวลำเปิดร้ำนอำหำร-ขำยแอลกอฮอลไ์ด้ ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานโดยอา้งสื่อทอ้งถิ่นใน
วนันีว้่า รฐับาลญ่ีปุ่ นเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นรา้นอาหาร รวมถึงขยายระยะเวลาการเปิด
ให้บริการในพืน้ท่ีซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใตก้ารประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด -19 หนังสือพิมพ์โยมิอูริรายงานว่า รฐับาลอาจผ่อนคลาย
มาตรการคุมเขม้ในช่วงเดือนต.ค.-พ.ย.นี ้โดยขึน้อยู่กับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ขณะท่ีรฐับาลอาจประกาศแผนการผ่อนคลายหลังการ
ประชุมคณะท างานดา้นโควิด-19 ในวนัศุกรนี์ ้(3 ก.ย.) ภายใตม้าตรการในขณะนีก้ าหนดใหร้า้นอาหารตอ้งปิดใหบ้ริการเร็วขึน้ และงดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์พื่อลดการเดินทางเคลื่อนยา้ย และพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การแพรเ่ชือ้ 

• (-) "เฟำชี" ออกโรงหนุนวัคซีนบูสเตอร์ คำดฉีด 3 เข็มจะกลำยเป็นมำตรฐำนใหม่  นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่ประจ า
คณะท างานดา้นการควบคุมโรคโควิด-19 ของท าเนียบขาว ออกมาใหค้วามเห็นสนบัสนุนการท่ีรฐับาลสหรฐัแนะน าใหม้ีการฉีดวคัซีนป้องกันโค
วิด-19 เข็มท่ี 3 หรือวัคซีนบูสเตอร ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย  นายแพทย์เฟาชีกล่าวว่า เขาจะไม่แปลกใจเลยหากมีการปรบัเปลี่ยน
ค าแนะน าในการฉีดวคัซีนของไฟเซอรแ์ละของโมเดอรน์า ใหก้ารฉีดวคัซีน 3 โดสจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ แทนท่ีจะเป็น 2 โดส โดยเขาระบุว่า 
การฉีดวคัซีนเพิ่มเติมใหก้บัประชาชนหลงัจากไดร้บัวคัซีน 2 โดสแรกมาแลว้เป็นเวลาหลายเดือน จะช่วยใหร้ะบบภมูิคุม้กันพฒันาขึน้ได ้ ทัง้นี ้การ
ตดัสินใจเรื่องมาตรฐานการฉีดวัคซีนนั้นเป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากับดูแล แต่
นายแพทย์เฟาชีก็กล่าวเสริมว่า การอนุมานว่าการฉีดวัคซีน 3 โดสจะท าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึน้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีสมเหตุสมผล   
นายแพทยเ์ฟาชีน าเสนอขอ้มลูวิจยัจากอิสราเอลที่ระบวุ่า ภมูิคุม้กนัของรา่งกายต่อเชือ้ไวรสัโควิด-19 จะเริ่มอ่อนแอลงหลงัผ่านไป 8 เดือน ซึ่งเป็น
เหตผุลสนบัสนนุใหม้ีการฉีดวคัซีนกระตุน้ภมูิ 

• (+/-) เฟำชีชี้โควิดสำยพันธุ์ "มิว" ยังไม่ใช่ภัยคุกคำมของสหรัฐในขณะนี้  ส  านักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ย. 64)--นายแอนโทนี เฟาชี 
ผูอ้  านวยการสถาบนัโรคภูมิแพแ้ละโรคติดเชือ้แห่งชาติ (NIAID) และหวัหนา้ท่ีปรกึษาทางการแพทยแ์ห่งท าเนียบขาว ระบุว่า โควิด-19 สายพนัธุ์
ใหม่อย่าง "มิว" ยงัไม่ใช่ภยัคกุคามของสหรฐัในขณะนี ้ "เราใหค้วามสนใจกบัเรื่องนีอ้ย่างจรงิจงั แต่เรายงัไม่ถือว่าสายพนัธุด์งักล่าวเป็นภยัคกุคาม
เร่งด่วน" นายเฟาชีกล่าว โควิด-19 สายพนัธุม์ิว หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตรว์่า B.1.621 ไดถู้กเพิ่มเขา้ไปในรายช่ือสายพนัธุโ์ควิด-19 ท่ี "น่าสนใจ" 
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื่อวนัจนัทรท่ี์ผ่านมา ทัง้นี ้WHO เปิดเผยว่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุม์ิวถกูคน้พบเป็นครัง้แรกในโคลมัเบีย และ
ไดร้บัการยืนยนัในอย่างนอ้ย 39 ประเทศ 
 
 

ทีม่ำ : อนิโฟเควสท,์ 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 องักฤษ 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  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (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 ี ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   62.6** 62.7 

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

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   60.3** 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

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

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (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 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   340K** 353K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/20121   2.1%** 2.3% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/2021    1.3%** 1.0% 

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

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.  59.7 59.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.  55.5 55.5 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.  720K 943K 

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

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง  0.3% 0.4% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย  55.2 55.2 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.  61.9 64.1 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 27 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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