
+ 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าปรบัตวัขึน้เชา้นี ้แกว่งในกรอบ 1,791.30-1,800.04 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีปธน.โจ ไบเดน สหรฐัไดก้ล่าวโจมตีและประกาศตามล่าตัว
เครือข่ายกองก าลงัรฐัอิสลาม (ไอเอส) ซึ่งเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัเหตุระเบิด  2 ครัง้ ดา้นนอกท่าอากาศยานฮามิด คารไ์ซในกรุงคาบูล เมืองหลวงของอฟักานิสถาน
เมื่อคืนนี ้ขณะท่ี ยอดผูเ้สียชีวิตจากเหตลุอบวางระเบิดสนามบินคาบลูในอฟักานิสถานเพิ่มขึน้เป็น 103 รายแลว้ในขณะนี ้โดยสหรฐัเช่ือว่าเป็นฝีมือของสมาชิก
กลุ่มรฐัอิสลาม (ISIS)  ในจ านวนผูเ้สียชีวิต 103 รายท่ีมีการรายงานล่าสดุนี ้เป็นทหารสหรฐั 13 ราย ซึ่งถือเป็นการสญูเสียทหารสหรฐัวันเดียวจ านวนมากท่ีสดุ
ในอฟักานิสถานในรอบ 10 ปี นอกจากนี ้ยงัมีทหารสหรฐัไดร้บับาดเจ็บอีก 18 ราย ซึ่งหลงัเกิดเหตุการณด์ังกล่าว เครือข่ายกองก าลงัไอเอส ไดป้ระกาศผ่าน 
Telegram อา้งความรบัผิดชอบว่าเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัเหตุระเบิดในครัง้นี ้แนวโนม้ดงักล่าวหนนุราคาทองค าปรบัสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม วนันีปั้จจัยส าคญัจะอยู่ท่ี 
ถอ้ยแถลงของ "พาวเวล" ประธานเฟด โดยตาม Agenda พาวเวลจะมีก าหนดกล่าวเปิดงานในประเด็น "แนวโนม้เศรษฐกิจ"  เวลา 21.30 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคายงัคงมีการแกว่งตวั หากราคาขยบัขึน้อาจมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพิ่ม ระยะสัน้  เมื่อราคาพยายามจะ
ดีดตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดับ 1,802-1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุของวนัพุธ และ ระดบัสูงสดุของสปัดาหนี์ ้ หากไม่ผ่านจะเกิดแรงขาย
กดดนัใหร้าคาลง  โดยประเมินแนวรบัโซนแนวรบัโซน 1,780-1,768 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        ขายท าก าไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 

1,802-1,810 ดอลลารต์่อออนซ์ เข้าซื้อคืนหากราคาปรับลงไม่หลุด

แนวรับบริเวณ 1,780-1,768 ดอลลารต์่อออนซ ์นักลงทุนควรปรับลด

การถือสถานะลงเพื่อลดความเส่ียงจากผลการประชุมแจ็กสัน โฮล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

27 สิงหาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
27/08/2564 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.20 1,799.99 9.79 0.55 

Spot Silver ($) 23.54 23.62 0.08 0.34 

เงนิบาท (฿/$) 32.74 32.65 -0.09 -0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,700 27,850 150 0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.44 71.92 0.48 0.67 

ดชันดีอลลาร ์ 93.04 92.99 -0.05 -0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1754 1.1763 0.00 0.08 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,780   1,768  1,751 

        1,810   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) "ไบเดน" สั่งเพนตากอนไล่ล่ามือระเบิดสนามบินคาบูล ลั่นสหรัฐจะเอาคืนอย่างสาสม  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัไดอ้อกแถลงการณ์
ท่ีท าเนียบขาวเมื่อคืนนี ้หลงัเกิดเหตุผูก้่อการรา้ยลอบวางระเบิด 2 ครัง้ท่ีสนามบินในกรุงคาบูลของอฟักานิสถาน โดยปธน.ไบเดนใหค้  ามั่นว่าจะตามไล่ล่า
ผูก้่อเหตุในครัง้นีใ้หไ้ด ้พรอ้มกับออกค าสั่งใหก้ระทรวงกลาโหมสหรฐัเร่งวางแผนเพื่อเตรียมโตต้อบผูก้่อการรา้ยเหล่านี ้ถอ้ยแถลงของปธน.ไบเดนมีขึน้
เพียงไม่ก่ีชั่วโมงหลงัจากเกิดเหตุระเบิด 2 ครัง้ที่สนามบินคาบูล ซึ่งส่งผลใหม้ีผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 60 ราย โดยในจ านวนนีม้ีทหารสหรฐัเสียชีวิตอย่างนอ้ย 
13 ราย ซึ่งถือเป็นการสูญเสียทหารสหรฐัในวนัเดียวท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุในอฟักานิสถานในรอบ 10 ปี "เราจะไม่ใหอ้ภัยผูท่ี้ก่อเหตุ และเราจะไม่ลืมสิ่งท่ี
พวกเขาท า เราจะตามไล่ล่าและจะเอาคืนพวกเขาอย่างสาสม" ปธน.ไบเดนกล่าว ปธน.ไบเดนยงัระบดุว้ยว่า สหรฐัจะยงัคงปฏิบตัิภารกิจอพยพประชาชน
ต่อไป และไม่ไดส้่งสญัญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการถอนทหารซึ่งก าหนดไวว่้าจะสิน้สดุในวนัองัคารหนา้  "ผมไดส้ั่งการใหผู้บ้ญัชาการทหารเร่ง
วางแผนปฏิบตัิการเพื่อโจมตีทรพัยส์ิน, เด็ดหวัผูน้  า และท าลายฐานท่ีมั่นของกลุ่ม ISIS-K เราจะตอบโตด้ว้ยก าลงัและความแม่นย าของเราในท่ีท่ีเราเลือก 
และในช่วงเวลาท่ีเราเห็นว่าเหมาะสม" ปธน.ไบเดนกล่าว  

• (+)  ยอดตายจากเหตุระเบิดสนามบินคาบูลเพ่ิมเป็น 103 ราย สหรฐัยังเดินหนา้อพยพพลเมือง ยอดผูเ้สียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดสนามบิน
คาบูลในอฟักานิสถานเพิ่มขึน้เป็น 103 รายแลว้ในขณะนี ้โดยสหรฐัเชื่อว่าเป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มรฐัอิสลาม ( ISIS)  ในจ านวนผูเ้สียชีวิต 103 รายท่ีมี
การรายงานล่าสุดนี ้เป็นทหารสหรฐั 13 ราย ซึ่งถือเป็นการสูญเสียทหารสหรฐัวนัเดียวจ านวนมากท่ีสุดในอัฟกานิสถานในรอบ 10 ปี นอกจากนี ้ยังมี
ทหารสหรฐัไดร้บับาดเจ็บอีก 18 รายจากเหตลุอบวางระเบิดซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างการอพยพพลเมืองออกจากสนามบินกรุงคาบลู   ทัง้นี ้เกิดเหตุระเบิดขึน้ 
2 ครัง้ดา้นนอกท่าอากาศยานฮามิด คารไ์ซในกรุงคาบลู เมืองหลวงของอฟักานิสถานเมื่อคืนนี ้โดยเกิดขึน้ท่ี Abbey Gate และ Baron Hotel ซึ่งอยู่ไม่ห่าง
จาก Abbey Gate ขณะที่สหรฐัเช่ือว่า มือระเบิดฆ่าตวัตายซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม ISIS ไดก้่อเหตรุะเบิดในครัง้นี ้

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าผันผวน ขณะจับตาเฟดแถลงทิศทางศก.วันนี ้ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผนัผวน โดยตลาดบางแห่งปรบัตวัขึน้จากแรง
ชอ้นซือ้ ขณะที่นักลงทุนในภูมิภาคต่างจบัตาการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในการประชมุประจ าปีของเฟดที่เมือง
แจ็กสัน โฮล รฐัไวโอมิงในวนันี ้  ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 27,651.51 จุด ลดลง 90.78 จุด หรือ -0.33% ส่วนดัชนี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 25,546.37 จดุ เพิ่มขึน้ 130.68 จดุ หรือ +0.51%  

• (+/-)  ทีมที่ปรึกษาไบเดนเล็งหนุน "พาวเวล" น่ังเก้าอี้ประธานเฟดสมัยที่ 2 ส  านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า คณะท่ีปรกึษาของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนก าลังพิจารณาเรื่องการรบัรองใหน้ายเจอโรม พาวเวล ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เป็นสมัยท่ี 2 และอาจ
เสนอชื่อนางลาเอล เบรน์ารด์ ใหด้  ารงต าแหน่งรองประธานฝ่ายก ากับดูแลดา้นกฎระเบียบ โดยคาดว่าแผนการดงักล่าวจะช่วยลดแรงเสียดทานท่ีมีต่ อ
นายพาเวล ทัง้นี ้ปธน.ไบเดนยงัไม่ไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัการเสนอชื่อประธานเฟดและรองประธานเฟด แต่คาดว่าจะยงัไม่มีการตดัสินใจจนกว่าจะถึงช่วงฤดู
ใบไมร้ว่ง (ก.ย.-พ.ย.) ปีนี ้ หลายฝ่ายมองว่า การแต่งตัง้นางเบรน์ารด์ซึ่งปัจจบุนัเป็นหน่ึงในคณะผูว่้าการเฟด ขึน้มาท าหนา้ท่ีรองประธานฝ่ายก ากบัดูแล
ดา้นกฎระเบียบแทนนายแรนดลั ควอเลสนัน้ จะช่วยคลายความกังวลของสมาชิกพรรคเดโมแครตเก่ียวกับประวตัิการท างานทางดา้นกฎระเบียบของนาย
พาวเวล  ดา้นเจา้หนา้ท่ีท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ปธน.ไบเดนก าลงัหารือกับทีมเศรษฐกิจเก่ียวกับการแต่งตั้งประธานเฟดอย่า งรอบคอบระมัดระวงั และ
คาดว่าปธน.ไบเดนจะเลือกผูท่ี้เขาเชื่อว่าจะสามารถด าเนินนโยบายการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อนหนา้นีม้ีรายงานว่า นางเจเน็ต เยล เลน รฐัมนตรี
คลังสหรฐัจะสนับสนุนใหน้ายพาวเวลท าหนา้ท่ีประธานเฟดเป็นสมัยท่ี 2 เมื่อนายพาวเวลครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งการ
สนับสนุนจากนางเยลเลนอาจท าใหน้ายพาวเวลมีโอกาสสงูมากท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหท้ าหนา้ท่ีประธานเฟดอีกสมยั รายงานยงัระบุดว้ยว่า นางเยล
เลนซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดตระหนกัว่า การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาท าใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเผชิญความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนตวั
ประธานเฟดในช่วงวิกฤตเช่นนี ้อาจสรา้งความวิตกกังวลต่อหลายฝ่ายรวมทัง้ตลาดการเงิน  นายพาวเวลเขา้รบัต าแหน่งประธานเฟดในเดือนก.พ. 2561 
โดยอดีตปธน.โดนัลด ์ทรมัป์ ไดเ้สนอชื่อนายพาวเวลใหด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อจากนางเยลเลน ขณะที่ตลาดการเงินในเวลานัน้มองว่า การเสนอชื่อนาย
พาวเวลถือเป็น "ทางเลือกท่ีปลอดภัย" ส  าหรบัคณะบริหารของปธน.ทรมัป์ เน่ืองจากนายพาวเวลเป็นเจา้หนา้ท่ีเฟดสายพิราบสังกัดพรรครีพับลิ กันท่ี
สนบัสนนุการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแนวทางของนางเยลเลน 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจ นสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ 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 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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  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 เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   61.5** 61.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.5** 62.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.7** 59.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.1** 60.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.5** 59.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.2** 63.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.2** 59.9 

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

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

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

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

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

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

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

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

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   353K** 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  70.9 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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