
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนันีด้ีดตวัขึน้ก่อน ดีดขึน้จาก Low บริเวณ 1,821.75 ดอลลารต์่อออนซ ์ขึน้สู่ High บริเวณ 1,827.30 ดอลลารต์่อออนซ ์มีปัจจัย
หนุนจากการท่ี นายรอนนี วอลค์เกอร ์นักเศรษฐศาสตรข์องโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยในรายงานคาดการณล์่าสดุว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัเพียง 5.7% ใน
ปีนี ้ซึ่งลดลงจากตวัเลขคาดการณเ์ดิมท่ีระดบั 6% พรอ้มปรบัเพิ่มคาดการณอ์ตัราว่างงานของสหรฐัในปีนีข้ึน้สู่ระดบั 4.2% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 
4.1% โดยคาดว่าชาวอเมริกันมีแนวโนม้ท่ีจะใชจ้่ายนอ้ยลงในช่วงเวลาท่ีไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาแพร่ระบาดอย่างหนกั  การปรบัทบทวนจีดีพีสหรฐัของ
โกลดแ์มน แซคสม์ีขึน้ หลงัตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.ของสหรฐัออกมาน่าผิดหวงัเพียง 235,000 ต  าแหน่ง  อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสกัดช่วง
บวกของราคาทองค า จากการทะยานขึน้ของ Bitcoin ท่ีปรับตัวขึน้ทะลุ 52,000 ดอลลาร์ รับข่าวนายนายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร ์ว่า 
เอลซลัวาดอรถื์อครองบิตคอยนจ์ านวน 400 เหรียญ นอกจากนี ้ รฐับาลเอลซลัวาดอรม์ีก าหนดรบัรองบิตคอยนเ์ป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการในวนันี ้(7 ก.ย.) 
เป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกของราคาทองค าไว ้ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า หากราคาทองค าพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตัวรกัษาระดบัไว ้หาก
ราคายืนเหนือโซน 1,813-1,807 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจท าใหเ้ห็นการดีดตวัขึน้เพื่อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,833-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หาก
ยงัไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื่อสรา้งฐานราคาอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       เน้นเก็งก ำไรในกรอบ หำกรำคำทองค ำยังคง

พยำยำมยืนเหนือโซนแนวรับแรกบริเวณ 1,813-1,807 ดอลลำร์

ต่อออนซไ์ด้ ท ำให้รำคำยังคงมีโอกำสขยับขึ้นเพื่อทดสอบแนว

ต้ำนโซน 1,833-1,849 ดอลลำรต่์อออนซ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       

7/09/2564 11:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.04 1,821.44 (1.46) (0.09) 

Spot Silver ($) 24.67 24.62 (0.05) (0.20) 

เงนิบาท (฿/$) 32.46 32.45 (0.01) (0.03) 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.22 72.60 0.38  0.53  

ดชันดีอลลาร ์ 92.21 92.13 (0.08) (0.09) 

เงนิยูโร (€/$) 1.1869  1.1877  0.0008  0.0700  

ท่ีมำ : Aspen 
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• (+) โกลดแ์มนแซคสห์ั่นคำดกำรณเ์ศรษฐกิจสหรัฐ เหตุผู้บริโภคลดใช้จ่ำยขณะเดลตำระบำด โกลดแ์มน แซคสป์รบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจ
สหรฐัในปีนี ้โดยคาดว่าชาวอเมริกันมีแนวโนม้ท่ีจะใชจ้่ายน้อยลงในช่วงเวลาท่ีไวรสัโควิด -19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดอย่างหนัก นายรอนนี 
วอลค์เกอร ์นกัเศรษฐศาสตรข์องโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยในรายงานคาดการณล์่าสดุว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัเพียง 5.7% ในปีนี ้ซึ่งลดลงจาก
ตวัเลขคาดการณเ์ดิมท่ีระดบั 6% "ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคเริ่มปรากฎใหเ้ห็นมากขึน้ซึ่งไดแ้ก่ การระบาดของไวรสัสายพนัธุ์
เดลตาท่ีก าลงัสรา้งแรงกดดนัต่อเศรษฐกิจในไตรมาส 3, มาตรการกระตุน้ดา้นการคลงัท่ีเริ่มแผ่วลง และการฟ้ืนตวัอย่างเชื่องชา้ของภาคบรกิาร ซึ่ง
ปัจจยัเหล่านีจ้ะเป็นอปุสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรฐัในระยะกลาง" นายวอลค์เกอรก์ล่าว พรอ้มระบวุ่า "ผูบ้รโิภคชาวอเมรกิันจะเผชิญกับ
สถานการณท่ี์ยากล าบากมากกว่าท่ีเราคาดไวใ้นเบือ้งตน้" นอกจากนี ้โกลดแ์มน แซคสย์งัไดป้รบัเพิ่มคาดการณอ์ตัราว่างงานของสหรฐัในปีนีขึ้น้สู่
ระดบั 4.2% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมท่ีระดบั 4.1% การปรบัทบทวนตวัเลขคาดการณข์องโกลดแ์มน แซคสม์ีขึน้ หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรฐั
เปิดเผยเมื่อวันศุกรว์่า ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 235,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไว้ท่ี 
720,000 ต าแหน่ง และนอ้ยกว่าเดือนก.ค.ท่ีพุ่งขึน้แข็งแกรง่ถึง 1,053,000 ต าแหน่ง ซึ่งบ่งชีว้่าตลาดแรงงานของสหรฐัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจาก
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตา ขอ้มูลจากหนังสือพิมพ ์USA Today เมื่อวนัจันทร ์(6 ก.ย.) ระบุว่า จ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 
รายวันในสหรฐัพุ่งขึน้ 316% นับตัง้แต่วนัแรงงานในปี 2563 และอตัราการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลพุ่งขึน้ 158% เมื่อเทียบกับช่วงวนัหยุด
แรงงานเมื่อปีท่ีแลว้ ทั้งนี ้จ านวนผู้เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลท่ีเพิ่มขึน้อย่างมากนั้น ก าลังท าใหร้ฐัต่างๆ ทั่วสหรฐัขาดแคลนเตียงส าหรบั
ผูป่้วยหนกั 

• (+)  อิสรำเอลเตือนเล่ียงเดนิทำงไปสิงคโปร-์ฮังกำรี หลังยอดผู้ตดิเชือ้พุ่ง  กระทรวงสาธารณสขุของอิสราเอลออกค าเตือนส าหรบัการเดินทาง
ไปยงัสิงคโปรแ์ละฮงัการี โดยอา้งยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ท่ีก าลงัเพิ่มขึน้ในสองประเทศ กระทรวงฯ ระบุว่า ค าเตือนส าหรบัการเดินทางนีจ้ะมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 14 ก.ย. พรอ้มเสริมว่า อิสราเอลจะยกเลิกค าเตือนส าหรบัการเดินทางไปยงัไซปรัส, ออสเตรีย, อุรุกวยั และกาบอง ในวนัเดียวกัน 
ขณะเดียวกัน ค าสั่งการหา้มเดินทางไปยงั 4 ประเทศก่อนหนา้นี ้ไดแ้ก่ บราซิล, บัลแกเรีย, เม็กซิโก และตุรกี จะยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนผูท่ี้เดิน
ทางเขา้อิสราเอลจาก 4 ประเทศเหล่านีจ้ะตอ้งเขา้รบัการกกัตวัท่ีบา้นเป็นเวลา 7 วนั รวมถึงผูเ้ดินทางท่ีฉีดวคัซีนแลว้ และผูป่้วยท่ีหายดีแลว้ 

• (-) ภำวะตลำดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 224.03 จุด รับควำมหวังมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวเปิดบวกเชา้นี ้
โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณท่ี์ว่า ผูน้  าพรรครฐับาลชุดใหม่ของญ่ีปุ่ นท่ีจะไดร้บัเลือกในเดือนนี ้อาจจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น 
ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดท่ีระดับ 29,883.92 จุด เพิ่มขึน้ 224.03 จุด หรือ +0.76% และหลังจากเปิดตลาดเชา้นี ้ดัชนีนิกเกอิปรบัตัวขึน้ทะลุระดับ 
30,000 จดุไดเ้ป็นครัง้แรกในรอบ 5 เดือน 

• (-)  Bitcoin พุ่งทะลุ 52,000 ดอลลำรส์หรัฐ ดันมูลค่ำตลำดคริปโตฯ พุ่งสูงสุดในรอบ 4 เดือน ราคา Bitcoin ยงัคงทะยานขึน้ต่อเนื่อง โดย
เปิดตลาดในรอบสัปดาหนี์ ้ปรบัขึน้เหนือระดบั 52,000 ดอลลารส์หรฐัไปเป็นท่ีเรียบรอ้ย หลังสามารถฝ่าแนวตา้น 50,000 ดอลลารส์หรฐัเมื่อวัน
อาทิตย ์(5 กันยายน) ท่ีผ่านมา  โดยขอ้มูลจาก CoinDesk ระบุว่า ราคา Bitcoin เมื่อวานนี ้(6 กันยายน) ขยับขึน้มาอีก 3% ท่ี 51,808 ดอลลาร์
สหรฐั และล่าสดุเชา้วนันี ้(7 กนัยายน) ปรบัตวัขึน้มาแตะระดบั 52,500 ดอลลารส์หรฐั ซึ่งไต่ระดบัเขา้ใกลส้ถิติสงูสดุตลอดกาลท่ี 65,000 ดอลลาร์
สหรฐัในเดือนเมษายน ราคาของ Bitcoin และเหรียญดิจิทลัอื่นๆ ท่ีขยับเพิ่มขึน้ ท าใหม้ลูค่าตลาดเงินคริปโตฯ โดยรวมในขณะนีอ้ยู่ท่ีระดบัสงูกว่า 
2.35 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และอยู่ต  ่ากว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ีท าไวเ้มื่อตน้ปี นีเ้พียง 
150,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 
 
 

ทีม่ำ : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคั ทำงเศรษฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 6 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   3.4%** 4.1% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   19.6** 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

