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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีแ้กว่งตวัในกรอบ  1,830.26-1,825.09  ดอลลารต์่อออนซ ์ย่อตวัลงเล็กนอ้ยจากระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,833.87 ดอลลาร์
ต่อออนซท่ี์ท าไวว้นัศกุรท่ี์ผ่านมา ขณะท่ีดชันีดอลลารร์ีบาวดม์ายืนเหนือ 92 ฟ้ืนจาก Low รอบ 1 เดือนบรเิวณ 91.947 ท่ีท าไวใ้นวนัศุกร ์จึงสกดัช่วงบวก
ของราคาทองค า อย่างไรก็ดี คาดสัปดาห์นีน้ักลงทุนมุ่งจับตาไปท่ี การประชุม ECB สัปดาห์นี ้ในช่วงวันพฤหัสบดีท่ี 9 ก.ย. ว่าอีซีบีจะส่งสัญญาณ
เก่ียวกบัมาตรการ QE อย่างไร ขณะท่ี นายมาริโอ มอนตี อดีตนายกรฐัมนตรีอิตาลีคาดการณว์่า ภาวะ Stagflation หรือภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัแต่มี
เงินเฟ้อสงูขึน้นัน้ จะเป็นภยัคุกคามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยโุรป ราคาทองค าจึงเริ่มชะลอการปรบัขึน้เพื่อรอความชดัเจนจากผลการประชมุอีซีบีอีกครัง้   
ส่วนทางดา้นตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดทองค านิวยอรก์จะปิดท าการในวนัแรงงาน (Labor Day) ในคืนวนันี ้ส่งผลใหป้รมิาณซือ้ขายจะเบาบางกว่า
ปกติ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,813-1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ โดยหากยืนเหนือแนว
ตา้นบรเิวณ 1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยบัขึน้จะมีแนวตา้นถัดไปท่ี 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรก แนวรบัถัดไปจะอยู่ท่ี 1,789 
ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           เน้นเก็งก ำไรระยะสั้นกำรเข้ำซือ้ควรรอรำคำอ่อนตวั

ลงบริเวณแนวรับ 1,813-1,807 ดอลลำร์ต่อออนซ ์และหำกรำคำ

ขยับขึ้นควรแบ่งขำยท ำก ำไรบำงส่วนหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำนโซน 

1,833-1,849 ดอลลำรต์่อออนซ ์แต่ถ้ำผ่ำนได้สำมำรถถือต่อ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
6/09/2564 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.10 1,826.13 0.03 0.00 

Spot Silver ($) 24.69 24.74 0.05 0.20 

เงนิบาท (฿/$) 32.48 32.40 -0.09 -0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,050 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.42 71.81 -0.61 -0.84 

ดชันดีอลลาร ์ 92.12 92.20 0.08 0.09 

เงนิยูโร (€/$) 1.1879 1.1869 0.00 -0.08 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

      1,807   1,789  1,775 

       1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

•  (+) สหรัฐยุติเงินช่วยคนตกงำนจับตำ‘วิกฤติเงียบ’รำกหญ้ำ สหรฐัยตุิเงินช่วยคนตกงานจบัตา‘วิกฤติเงียบ’รากหญา้โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรฐั
จะเกิดเหตไุม่สูด้ี คาดว่าเมื่อยตุิโครงการยงัมีคนตอ้งการความช่วยเหลืออีก 7.5 ลา้นคน” ปีท่ีแลว้สหรฐัขยายความช่วยเหลือจ านวนมหาศาลใหก้ับ
คนท่ีตกงานจากโควิด-19 แต่ผลประโยชนด์ังกล่าวก าลงัจะสิน้สดุลงภายในวนันี ้เป็นเหตุใหช้าวอเมริกันตกงานหลายลา้นคน บางคนไม่ไดท้ างาน
เลยนบัตัง้แต่โควิดระบาด ตอ้งคิดหนกัว่าจะใชช้ีวิตกันอย่างไรในช่วงท่ีสายพนัธุเ์ดลตาระบาด ตัง้แต่วนันี ้(6 ก.ย.) มาตรการช่วยเหลือจะยุติลงทั่ว
ประเทศ นักเศรษฐศาสตรไ์ม่คาดว่าจะส่งผลเสียต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของสหรฐัมากนัก เมื่อเป็นเช่นนีจ้ึงยิ่งสรา้งแรงกดดันใหก้ับเหล่าคน
ว่างงาน  แอนดรูว ์สเตตเนอรจ์าก “เดอะเซนจรูีฟาวเดชนั” กลุ่มคลงัสมองหวักา้วหนา้เชื่อว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะเกิดเหตไุม่สูด้ี คาดว่าเมื่อยตุิโครงการ
ยงัมีคนตอ้งการความช่วยเหลืออีก 7.5 ลา้นคน “นี่คือวิกฤติเงียบ” สเตตเนอรย์  า้  แมค้นท่ีมีสิทธิจะยงัไดร้บัผลประโยชนต์ามโครงการช่วยเหลือคน
ว่างงานของรฐัต่อไป แต่เงินพิเศษสปัดาหล์ะ 300 ดอลลารจ์ะสิน้สดุลง เท่ากบัว่าเช็คท่ีเคยไดจ้ะไม่ไดอ้ีกต่อไปแลว้ 

• (-)  อดีตผู้น ำอิตำลีเตือนยุโรปเส่ียงศก.ชะลอ-เงินเฟ้อพุ่ง นายมาริโอ มอนตี อดีตนายกรฐัมนตรีอิตาลีคาดการณว์่า ภาวะ Stagflation หรือ
ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตวัแต่มีเงินเฟ้อสงูขึน้นัน้ จะเป็นภยัคกุคามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยโุรป โดยนายมอนตีระบวุ่าภาวะ Stagflation มีสาเหตมุา
จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 นายมอนตี ซึ่งปัจจุบนัด ารงแหน่งประธานมหาวิทยาลยับอคโคนิ( Bocconi University) ของอิตาลี กล่าวว่า 
การท่ีธนาคารกลางทั่วโลกใชน้โยบายผ่อนคลายการเงินและรฐับาลทั่วโลกออกมาตรการกระตุน้ดา้นการคลงัขนานใหญ่ในช่วงท่ีผ่านมานัน้ ช่วยลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกันก็ท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อสูงขึน้ดว้ย ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ 
(พีเอ็มไอ) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยของยูโรโซนซึ่งรายงานโดยไอเอชเอส มารก์ิต ปรบัตวัลงสู่ระดบั 61.4 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 6 
เดือน จากระดบั 62.8 ในเดือนก.ค. 

• (-)  เฟำซี คำดสหรัฐเตรียมฉีดวัคซีนบูสเตอรข์องไฟเซอรใ์นวันที่ 20 ก.ย.  ส  านกัข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า ดร. แอนโธน่ี เฟาซี ผูอ้  านวยการ
สถาบนัโรคภมูิแพแ้ละโรคติดเชือ้แห่งชาติของสหรฐั (NIAID) และหวัหนา้ท่ีปรกึษาทางการแพทยแ์ห่งท าเนียบขาว ไดค้าดการณว์่ารฐับาลสหรฐัฯจะ
ฉีดวคัซีนบูสเตอร ์(โดสท่ี 3 ) ของบริษัทไฟเซอรใ์นวันท่ี 20 ก.ย. ขณะท่ีการฉีดวัคซีนบูสเตอรข์องบริษัทโมเดอรน่์า อาจถูกเลื่อนออกไปเน่ืองจาก
บริษัทยงัไม่ไดย้ื่นขอ้มลูฉบบัสมบรูณเ์ก่ียวกับการฉีดวคัซีนบูสเตอรใ์หก้ับส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัฯ (FDA) ดร.เฟาซี กล่าว
ว่าบรษิัทไฟเซอรไ์ดย้ื่นขอ้มลูต่อ FDA เพื่อขออนมุตัิใชว้คัซีนบูสเตอรอ์ย่างเต็มรูปแบบเมื่อวนัท่ี 26 ส.ค.ท่ีผ่านมา และคาดว่าจะไดร้บัการอนมุตัิก่อน
โครงการจะเริ่มขึน้ ขณะท่ีโมเดอรน่์า ไดย้ื่นขอ้มูลเบือ้งตน้ใหก้ับ FDA เมื่อวนัท่ี 1 ก.ย.ท่ีผ่านมา ซึ่งโมเดอรน่์าจ าเป็นตอ้งยื่นขอ้มูลเพิ่มเติมใหก้ับ 
FDA เพื่อให้วัคซีนได้รบัการอนุมัติก่อนท่ีโครงการฉีดวัคซีนบูสเตอรจ์ะเริ่มขึน้ในวันท่ี 20 ก.ย.  อย่างไรก็ตาม ดร.เฟาซี ได้แนะน าให้ FDA และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งศกึษาขอ้มลูอย่างละเอียดก่อนท่ีจะอนุมตัิใชว้คัซีนอย่างเป็นทางการต่อไป  ทัง้นี ้่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ไดป้ระกาศแผนการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 บูสเตอรใ์หก้ับผูฉี้ดวคัซีนโดสท่ี 2 เป็นเวลา 6-8 เดือน เมื่อเดือน ส.ค.ท่ีผ่านมา หลงัสหรฐัฯเผชิญ
กับการระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตา้ ซึ่งท าใหย้อดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในสหรฐัฯเพิ่มขึน้ทะล ุ100,000 รายต่อวนัตลอดช่วง 3 
สปัดาหท่ี์ผ่านมา 

• (-) ตลำดหุ้นเอเชียปิดเช้ำบวก หุ้นญี่ปุ่นพุ่งรับควำมหวังรบ.ใหม่ออกมำตรกำรกระตุ้นศก.  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึน้ น าโดย
ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นท่ีพุ่งขึน้จากความหวงัท่ีว่า รฐับาลชุดใหม่ของญ่ีปุ่ นจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิ จรอบใหม่ นอกจากนี ้นักลงทุนบางส่วนยงัมี
มุมมองท่ีเป็นบวกแม้ว่าสหรฐัจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค.ท่ีต ่ากว่าคาดการณ์ก็ตาม ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดภาคเช้าท่ี 
29,638.17 จดุ พุ่งขึน้ 510.06 จดุ หรือ +1.75% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 26,034.11 จดุ เพิ่มขึน้ 132.12 จดุ หรือ +0.51% 

 
ทีม่ำ : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศร ฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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 ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 6 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   -0.9% 4.1% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   18.3 22.2 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

วนัองัคารท่ี 7 ก.ย. 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   35.3 42.7 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   30.2 40.4 

วนัพธุท่ี 8 ก.ย. 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.05M 10.07M 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 00.10น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   1.0% 1.0% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   9.1% 9.0% 

 13.00น. เยอรมนี ดลุการคา้เดือนก.ค.   13.3B 13.6B 

 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธาน ECB : คริสติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   - 340K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -7.2M 

 22.05น. สหรฐัฯ FOMC Member Daly Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 10 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.0% 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนส.ค.   0.5% 1.0% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.   0.6% 0.6% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 03 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

