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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,786.20-1,792.05 ดอลลารต์่อออนซ ์ถกูกดดนัจากข่าวดีเรื่องวคัซีน หลงับริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สนั (J&J) 
เปิดเผยผลการทดลองพบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มท่ี 2 ของบริษัทฯสามารถเพิ่มระดับแอนติบอดีไดถ้ึง 9 เท่า เมื่อเทียบกับระยะเวลา 1 เดือน
หลงัจากฉีดเข็มแรก นอกจากนี ้ 'ไฟเซอร-์ไบออนเทค' แถลงเมื่อวนัพธุ(25ส.ค.)ว่า บริษัทเริ่มกระบวนการเพื่อยื่นเรื่องต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สหรฐั (เอฟดีเอ) เพื่อใหม้ีการอนุมตัิอย่างเต็มรูปแบบส าหรบัการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 "เข็มท่ี 3" ของทางบริษัทใหแ้ก่ผูท่ี้มีอายุ 16 ปีขึน้ไปเป็นเพื่อเป็นเข็ม
กระตุน้  คาดว่าจะสามารถเสร็จสิน้กระบวนการยื่นเรื่องขออนุมตัิการฉีดวคัซีนเข็ม 3 ต่อทางเอฟดีเอภายในสปัดาหนี์ ้ซึ่งจะปูทางใหว้คัซีนของไฟเซอร์-ไบออ
นเทคไดร้บัการรวมเขา้สู่โครงการฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหแ้ก่ชาวอเมริกัน ซึ่งจะเริ่มขึน้ในวนัท่ี 20 ก.ย. ข่าวดงักล่าวกระตุน้ความหวงัการเร่งฉีดวคัซีนและการฟ้ืน
เศรษฐกิจสหรฐั ซึ่งส่งผลลบต่อทิศทางราคาทองค า  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า  หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,802-1,810 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้ส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัขึน้ของราคายงัคงจ ากัด อาจท าใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของราคาอีกครัง้ ประเมินแนวรบั 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัต ่าสุดของ
วนัก่อนหนา้) แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวไดก้็จะเห็นการอ่อนตวัลงต่อทดสอบแนวรบัถดัไปโซน 1,768 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      แนะน ำแบ่งทองค ำออกขำยหำกมีกำรปรับตัว

ขึ้นมำไม่ผ่ำนแนวต้ำน 1,802-1,810 ดอลลำร์ต่อออนซ ์หำกรำคำ

ปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับโซน 1,782-1,768 ดอลลำร์ต่อออนซใ์ห้

ทยอยเข้ำซือ้คืนเพื่อปิดสถำนะขำยท ำก ำไร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 สิงหำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
26/08/2564 12:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,789.92 1,786.96 -2.96 -0.17 

Spot Silver ($) 23.82 23.74 -0.08 -0.34 

เงนิบาท (฿/$) 32.82 32.76 -0.06 -0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,800 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.84 71.79 -0.05 -0.07 

ดชันดีอลลาร ์ 92.82 92.87 0.05 0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.1772 1.1764 0.00 -0.07 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

        1,782   1,768  1,751 

        1,810   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) ผู้ว่ำนิวยอรก์คนใหม่เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจำกโควิด-19 เพิ่มจำกเดิมอีก 12,000 คน ผูว้่าการรฐันิวยอรก์คนใหม่ แคธี โฮคลู เปิดเผยว่า 
ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในนครนิวยอรก์ท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีระดับ 55,395 คน เพิ่มจากระดับท่ีเคยระบุไวอ้ย่างเป็นทางการก่อนหน้านีเ้กือบ 
12,000 คน เว็บไซตข์องผูว้่าการรฐันิวยอรก์ ระบุในวันอังคารว่า ตัวเลขท่ีส านักงานของอดีตผูว้่าการรฐันิวยอรก์ แอนดรูว ์คูโอโม ส่งให้ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคสหรฐัฯ หรือ ซีดีซี นั้นอยู่ท่ี 43,415 คน แต่ตวัเลขใหม่ซึ่งเพิ่มขึน้มาเป็น 55,395 คนนัน้ เป็นตัวเลขท่ีรวมผูเ้สียชีวิตจากโค
วิด-19 ตามสถานท่ีต่าง ๆ รวมทัง้ท่ีโรงพยาบาล ท่ีบา้น สถานดแูลผูส้งูอาย ุและบา้นพกัคนชราดว้ย ผูว้่าโฮคูล ซึ่งเขา้รบัต าแหน่งอย่างเป็นทางการ
เมื่อวนัองัคาร กล่าวกบัสถานีโทรทศัน ์MSNBC ในวนัพุธว่า ตวัเลขใหม่ท่ีเปิดเผยกบัประชาชนนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับตวัเลขผูเ้สียชีวิตท่ีแทจ้รงิตาม
ฐานขอ้มลูของซีดีซี เมื่อวนัจนัทร ์รฐันิวยอรก์เพ่ิงประกาศใชม้าตรการบงัคบัสวมหนา้กากส าหรบันกัเรียนทกุคนท่ีเขา้เรียนตามหอ้งเรียนต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นโรงเรียนของรฐัหรือเอกชน 

• (-)  'ไฟเซอร-์ไบออนเทค'เตรียมขออนุมัติวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 'ไฟเซอร-์ไบออนเทค'เตรียมขออนุมตัิวคัซีนกระตุน้เข็ม 3 บรษิัทไฟเซอร ์อิงค์
และไบออนเทคแถลงเมื่อวนัพธุ(25ส.ค.)ว่า บรษิัทเริ่มกระบวนการเพื่อยื่นเรื่องต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (เอฟดีเอ) เพื่อใหม้ี
การอนมุตัิอย่างเต็มรูปแบบส าหรบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 เข็มท่ี 3 ของทางบรษิัทใหแ้ก่ผูท่ี้มีอาย ุ16 ปีขึน้ไป เมื่อวนัจนัทรท่ี์ผ่านมา เอฟดีเอ
ไดอ้นมุตัิการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของไฟเซอร-์ไบออนเทคส าหรบัผูท่ี้มีอายุ 16 ปีขึน้ไปอย่างเต็มรูปแบบ แต่เป็นการอนมุตัิส  าหรบัการฉีดเพียง 2 เข็ม 
ไฟเซอร-์ไบออนเทค คาดว่าจะสามารถเสร็จสิน้กระบวนการยื่นเรื่องขออนุมตัิการฉีดวคัซีนเข็ม 3 ต่อทางเอฟดีเอภายในสปัดาหนี์ ้ซึ่งจะปูทางให้
วคัซีนของไฟเซอร-์ไบออนเทคไดร้บัการรวมเขา้สู่โครงการฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหแ้ก่ชาวอเมรกินั ซึ่งจะเริ่มขึน้ในวนัท่ี 20 ก.ย. 

• (-) แบงกช์ำติเกำหลีใต้ประกำศขึน้ดอกเบีย้นโยบำย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ธนาคารกลางเกาหลีใต ้(BOK) ประกาศปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
นโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ในวันนี ้ซึ่งนับเป็นประเทศแรกในเอเชียท่ีปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
เนื่องจาก BOK วิตกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณน์ัน้กระตุน้ใหอ้ปุสงคพ์ุ่งขึน้รอ้นแรงเกินไป ทัง้นี ้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ 
BOK ในวันนีเ้ป็นไปตามท่ีนกัวิเคราะหส์่วนใหญ่ 16 จาก 30 รายท่ีไดร้บัการส ารวจโดยส านกัข่าวรอยเตอรค์าดการณไ์ว ้นายลี จู-ยอล ผูว้่าการ 
BOK จะจดัการแถลงข่าวในเวลา 09.20 น.ในวนันีต้ามเวลาประเทศไทย 

• (-) อินโดนีเซียเล็งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ปชช.ทั่วไปต้นปีหน้ำ รฐับาลอินโดนีเซียเตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้เพื่อป้องกันไวรสัโควิด -19 
ในช่วงตน้ปีหนา้ หลงัจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัวคัซีนครบทุกคนแล้ว อินโดนีเซียมีเป้าหมายฉีดวคัซีนใหป้ระชากรมากกว่า 208 ลา้นคน
จากทัง้หมด 270 ลา้นคน โดยขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 ส.ค. มีประชาชนฉีดวคัซีนครบสองโดสแลว้ 33 ลา้นคน "หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคนไดร้บั
วคัซีนภายในเดือนม.ค.ปีหนา้ เราจะเริ่มฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหป้ระชาชนทั่ วไปหลงัจากนัน้ไดท้นัที" นายบูดี กูนาดี ซาดิคิน รฐัมนตรีสาธารณสขุ
เผยในท่ีประชมุรฐัสภา นายซาดิคินระบเุพิ่มเติมว่า "วคัซีนเข็มกระตุน้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพทางคลินิกแลว้ว่า ช่วยป้องกันโควิด-19 ไดด้ี
ยิ่งขึน้" 

• (-)  "สี จิง้ผิง" มุ่งผลักดันจีนบรรลุเป้ำหมำยเศรษฐกิจ-สังคมปีนี้ ขณะคุมเข้มโควิด ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนเปิดเผยว่า รฐับาลจีนมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในปีนี ้ขณะเดียวกันก็จะรกัษามาตรการท่ีเขม้งวดในการควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 บทความในหนา้แรกของหนงัสือพิมพพ์ีเพิลส ์เดลี่ในวนันีร้ะบุว่า ปธน.สีกล่าวในระหว่างการเดินทางเยือนเมืองเฉิงเต๋อ
ในมณฑลเหอเป่ยว่า จีนจะผลกัดนัการพฒันาคุณภาพสงูและประสานงานนโยบายดา้นการพัฒนาและความปลอดภยัใหด้ีขึน้ โดยในการเยือน
เฉิงเต๋อครัง้นี ้ปธน.สีไดเ้ยี่ยมชมโครงการต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งรวมถึงดา้นการเกษตร และศนูยด์แูลผูส้งูอาย ุทัง้นี ้จีนไดต้ัง้เป้าการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจไวท่ี้เหนือระดบั 6% ในปีนี ้โดยคาดว่าจีนจะสามารถบรรลเุป้าหมายดงักล่าวไดแ้มว้่าเศรษฐกิจชะลอตวัลงในช่วงครึง่หลงัของปีนีก้็ตาม 

 
 

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 

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. 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. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

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

 20.45น. สหรฐัฯ 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 ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.1** 60.4 

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

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

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

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

วนัองัคารท่ี 24 ส.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.   708K** 676K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   9** 27 

วนัพธุท่ี 25 ส.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก  Ifo   99.4** 100.8 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.7%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.1%** 0.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.0M** -3.2M 

วนัพ หสับดีท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021  6.7% 6.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์  345K 348K 

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

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

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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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