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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,799.70-1,806.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยระหว่างวนัทองค าไดร้บัแรงหนนุจากดชันีดอลลารป์รบัตวัลงมา
จากไฮระหว่างวนั 93.07 ลงสู่ระดบั 92.97 ทัง้นี ้ดอลลารถ์ูกกดดนัจาก 1)  PMI ภาคการผลิต-บริการของสหรฐัชะลอลงในเดือนส.ค.โดยออกมาแย่เกิน
คาด กระตุน้คาดการณว์่าเฟดอาจไม่เรง่ปรบัเปลี่ยนนโยบายการเงิน  2) เทรดเดอรข์ายดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยั และโยกเขา้ซือ้สินทรพัยเ์สี่ยง 
สะทอ้นจากตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี ้โดยสินทรพัยเ์สี่ยงไดแ้รงหนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัอนุมัติการใช้
วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบรษิัทไฟเซอร-์ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ (full approval) การกลบัมาอ่อนค่าลงของสกลุเงินดอลลาร ์ช่วยหนนุใหร้าคา
ทองค าปรบัตวัขึน้มายืนเหนือระดบั 1,800 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครัง้ ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดขายบา้นใหม่ และดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.
จากเฟดสาขารชิมอนด ์ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองค ายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,790-1,784 ดอลลารต์่อออนซ ์ท าใหม้ีโอกาสท่ีราคา
จะปรบัตัวขึน้ทดสอบ 1,814 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึน้ไปยืนได ้จะเกิดแรงขายออกมาเพิ่มขึน้ โดยแนวรบัระหว่างวนัจะอยู่บริเวณ 
1,784-1,768 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         เปิดสถานะขายเพื่อเก็งก าไรระยะสั้นจากการแกว่ง

ตัว หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,814 ดอลลารต์่อ

ออนซไ์ด้ และทยอยปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรบางส่วนหากราคา

ไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,790-1,784 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24 สิงหาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
24/08/2564 11:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.00 1,801.19 -3.81 -0.21 

Spot Silver ($) 23.61 23.57 -0.04 -0.17 

เงนิบาท (฿/$) 33.24 33.14 -0.11 -0.32 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,300 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.70 68.94 0.24 0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 92.97 93.04 0.07 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1743 1.1739 0.00 -0.03 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

      1,784  1,768 1,751 

       1,814  1,833 1,849 

 

 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน หลังบอนดย์ีลดส์หรัฐปรับตัวลดลง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงบริเวณกรอบบน 109 เยนใน
การซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเชา้นี ้โดยนกัลงทุนขายเงินดอลลารเ์น่ืองจากคาดการณว์่า ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐัและญ่ีปุ่ นจะปรับตัว
แคบลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัขยับลงเมื่อคืนนี ้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์
เคลื่อนไหวท่ี 109.73-109.77 เยน เทียบกับ 109.64-109.74 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.90-109.91 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. 
ของเมื่อวานนี ้ ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1742-1.1742 ดอลลาร ์และ 128.85-128.89 เยน เทียบกับ 1.1740-1.1750 ดอลลาร ์และ 128.77-128.87 
เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1722-1.1723 ดอลลาร ์และ 128.83-128.87 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับ FDA ไฟเขียวใช้วัคซีนไฟเซอรเ์ต็มรูปแบบ ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี ้โดยไดปั้จจยัหนนุจากการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัอนุมตัิการใชว้คัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร-์ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ 
(full approval) ซึ่งคาดว่าจะช่วยใหอ้ตัราการฉีดวคัซีนในสหรฐัปรบัตวัสงูขึน้  ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,482.27 จดุ เพิ่มขึน้ 
5.14 จุด หรือ +0.15%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 27,653.23 จุด เพิ่มขึน้ 158.99 จุด หรือ +0.58% และดชันี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 25,428.68 จุด เพิ่มขึน้ 319.09 จุด หรือ +1.27%  ความคืบหนา้ล่าสดุเก่ียวกับการอนุมตัิการใชว้คัซีนของบรษิัทไฟเซอร์-ไบออ
นเทคส าหรบัผูท่ี้มีอายุ 16 ปีขึน้ไปในสหรฐัสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บันกัลงทุนในภูมิภาค ขณะท่ีหน่วยงานดา้นสาธารณสขุคาดหวงัว่า การอนุมตัิใช้
วคัซีนดงักล่าวอย่างเต็มรูปแบบจะช่วยสนบัสนนุโครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนในสหรฐั โดยจะโนม้นา้วใหช้าวอเมรกินัจ านวนมากขึน้เชื่อว่า วคัซีนของ
ไฟเซอรม์ีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคโควิด-19 โดยก่อนหนา้นี ้วคัซีนดงักล่าวไดร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านในกรณีฉกุเฉินตัง้แต่
เดือนธันวาคมท่ีผ่านมา 

• (-) ‘บิตคอยน’์ปรับตัวขึน้เคล่ือนไหวที4่9,000 ดอลล ์ราคาบิตคอยน ์เทรดท่ีเว็บไซตค์อยนเ์ดสก ์เมื่อเวลา 06.05 น.ของวนันี ้(24ส.ค.)ปรบัตวั
ขึน้ 0.62% เคลื่อนไหวท่ี 49,627.23 ดอลลาร ์การเคลื่อนไหวในแดนบวกช่วงเชา้วนันีข้องบิตคอยน ์มีขึน้หลงัจากเมื่อวานนี ้(23ส.ค.)เพยพ์าล ผู้
ใหบ้รกิารช าระเงินออนไลนส์ญัชาติสหรฐั ประกาศว่า เตรียมใหบ้รกิารซือ้ขายและจดัเก็บสกลุเงินดิจิทลัส าหรบัลกูคา้ในประเทศองักฤษ โดยจะเริ่ม
ตัง้แต่สัปดาหนี์เ้ป็นตน้ไป ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีเพยพ์าลขยายการใหบ้ริการดา้นสกุลเงินดิจิทัลไปยงัต่างประเทศ หลังจากเริ่ มใหบ้ริการดังกล่าวใน
สหรฐัเมื่อเดือนต.ค. 2563 บริการดา้นสกุลเงินดิจิทัลของเพยพ์าลจะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถซือ้ขายบิตคอยน์, อีเธอเรียม หรือไลทค์อยนไ์ดด้ว้ยเงิน
เริ่มตน้เพียง 1 ปอนด ์นอกจากนี ้ผูใ้ชย้งัสามารถติดตามราคาสกลุเงินดิจิทลัไดแ้บบเรียลไทม ์รวมถึงหาขอ้มลูศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัตลาดนี ้

• (+/-) "ไบเดน" วอนชาวอเมริกันรีบฉีดวัคซีนสกัดไวรัสสายพันธุเ์ดลตา นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรฐั ไดเ้รียกรอ้งใหช้าวอเมริกนัท่ียงั
ไม่ไดฉี้ดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใหร้ีบฉีดวคัซีน เนื่องจากไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาก าลงัแพร่ระบาดอย่างหนกั ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ปธน.สห
รฐัไดม้ีถอ้ยแถลงดังกล่าว หลงัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั ไดอ้นุมัติการใชง้านวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟ
เซอร-์ไบออนเทคส าหรบัผูท่ี้มีอายุ 16 ปีขึน้ไปอย่างเต็มรูปแบบแลว้เมื่อวานนี ้ปธน.ไบเดน กล่าวว่า "ผมขอพูดดงัๆ ชดัๆ หากคุณเป็นหน่ึงในชาว
อเมริกันหลายลา้นคนท่ีเคยบอกว่าจะไม่ฉีดวคัซีนจนกว่า FDA จะใหก้ารอนุมตัิอย่างเต็มรูปแบบ ตอนนีส้ิ่งนัน้ไดเ้กิดขึน้แลว้"  "ช่วงเวลาท่ีคุณรอ
คอยไดม้าถึงแลว้" เขากล่าว "ตอนนีถ้ึงเวลาท่ีคณุตอ้งฉีดวคัซีนแลว้ และขอใหฉี้ดเสียเลยวนันี ้วนันีเ้ลยครบั"   นอกจากนี ้ปธน.สหรฐัยงัเชิญชวนให้
บริษัทต่างๆ บงัคบัใหพ้นกังานฉีดวคัซีนดว้ย  ปธน.ไบเดน กล่าวว่า "วนันีผ้มก าลงัขอใหบ้รษิัทภาคเอกชนหนัมายกระดบัขอ้บงัคบัเรื่องวคัซีนท่ีจะ
ครอบคลุมผูค้นอีกหลายลา้นคน" ดา้นเจน ซากี โฆษกท าเนียบขาว ไดก้ล่าวเก่ียวกับความเป็นไปไดใ้นการออกค าสั่งใหม่ๆ จากรฐับาลเก่ียวกับ
วคัซีนหลัง FDA ใหก้ารอนุมัติวัคซีนนีอ้ย่างเต็มรูปแบบว่า "ดิฉันคิดว่าน่าจะมีอีกแน่นอน อย่างท่ีเราเคยพูดไวม้าตลอด" ทั้งนี ้นับจนถึงเมื่อวัน
อาทิตยท่ี์ผ่านมา สหรฐัมีผูฉี้ดวคัซีนครบโดสแลว้ 51.5% จากทัง้หมดทั่วประเทศ    

 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  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 

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 เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 23 ส.ค. 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.7** 65.9 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   61.5** 61.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.5** 62.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.7** 59.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.1** 60.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.5** 59.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.2** 63.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.2** 59.9 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.ค.   5.99M** 5.86M 

วนัองัคารท่ี 24 ส.ค. 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.  698K 676K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   25 27 

วนัพธุท่ี 25 ส.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก  Ifo   100.2 100.8 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.2% 0.9% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   6.6% 6.5% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   345K 348K 

วนัศุกรท่ี์ 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ค.   0.2% 0.1% 

 19.30น. สหรฐั  การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.   1.0% 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks (Jackson Hole Symposium)   - - 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM   70.4 70.2 

 21.00น. สหรฐั  คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM   - 4.6% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 20 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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