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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้พุ่งขึน้ท าระดับสูงสุดบริเวณ 1,823.04 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัปัจจัยบวกต่อเนื่องจากวนัศุกรท์ี่ผ่านมา หลงั Powell ประธานเฟด กล่าวในการ
ประชุมประจ าปีของเฟด Jackson Hole  ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์ใจความหลกัคือ 1) เฟดมีแนวโนม้ที่จะเร่ิมปรบัลด QE ก่อนสิน้ปีนี ้แต่ไม่ไดใ้หก้ าหนดเวลาที่
แน่นอนในการเร่ิมลด QE  อีกทัง้ยงัระบุว่าการปรบัลด QE ไม่ไดเ้ป็นการส่งสญัญาณโดยตรงถึงการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 2) "พาวเวล"มองว่าการเติบโตของตลาดแรงงาน
ยงัคงด าเนินต่อไป แต่การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้สรา้งความเสี่ยงต่อแนวโนม้ดงักล่าว  3) การพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อในขณะนีเ้กิดจากปัจจยัเพียงชั่วคราว 
และเช่ือว่าเงินเฟ้อจะปรบัตวัเขา้สู่เป้าหมายของเฟดในที่สุด ถอ้ยแถลงของนายพาวเวล ค่อนขา้งเป็นไปในเชิง Dovish Tone ซึ่งแตกต่างจาก เจา้หนา้ที่เฟดรายอ่ืนๆ  ซึ่งเริ่ม
ใหค้วามเห็นในเชิง Hawkish ตลาดทองค าจึงตอบรบัเชิงบวก และมีแรง Buy on Fact กลบัเขา้มาหนุนราคาทองค าใหพุ้่งขึน้ต่อเชา้นี ้ก่อนที่ราคาจะย่อลงจากระดบัสูงสุด
บริเวณ 1,823.04 ดอลลารต์่อออนซ์ ลงสู่ระดับ 1,813.20 ดอลลารต์่อออนซ์ จากแรงขายท าก าไร หลังสัญญาณทางเทคนิคบ่งชี ้ราคาเข้าสู่ภาวะซื ้อมากเกินไป
(Overbought) พรอ้มกบัมีสญัญาณ RSI Bearish Divergence  ในกราฟราย 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง ราคาจึงย่อสลบัลงมาบา้ง ส าหรบัวนันีแ้นะน าติดตาม การเปิดเผยยอด
ท าสญัญาขายบา้นที่รอดปิดการขายของสหรฐั  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองค าพยายามทรงตวัในระดบัสูง ระยะสั้นประเมินแนวรบัในบริเวณ 1,807-
1,789 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดแ้ข็งแกรง่  ลุน้ราคาขึน้ไปทดสอบแนวตา้นโซน  1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสูงสดุของเดือน ก.ค.) หากไม่ผ่านอาจมีแรงขายท าก าไร
ระยะสัน้เขา้มา หากผ่านไดร้าคามีโอกาสปรบัตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นถดัไป  1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืน

เห นือบริ เวณ  1,807-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อ ย่าง

แข็งแกร่ง และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณ

แนวต้าน 1,833-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 สิงหาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
30/08/2564 12:36 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.52 1,817.60 1.08 0.06 

Spot Silver ($) 23.99 24.07 0.08 0.33 

เงนิบาท (฿/$) 32.53 32.51 -0.03 -0.08 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,950 27,950 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.56 72.87 0.31 0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 92.68 92.64 -0.04 -0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.1795 1.1804 0.00 0.08 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,807   1,789  1,770 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าแตะกรอบบนของ 109 เยน หลังบอนดย์ีลดส์หรัฐปรับตัวลดลง ดอลลารป์รบัตวัลงเล็กนอ้ยอยู่ท่ีกรอบบนของ 109 เยน 
เนื่องจากนกัลงทุนเทขายสกุลเงินดอลลาร ์หลงัจากท่ีค ากล่าวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท่ียืนยนัว่า เฟดจะไม่รีบ
ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ แม้จะมีการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิน้ปีนีน้ั้น ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัปรบัตวัลง ซึ่งส่งผลใหเ้กิดกระแสคาดการณว์่า ช่องว่างอตัราดอกเบีย้ระหว่างสหรฐัและญ่ีปุ่ นจะแคบลง ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนี้ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.79-109.83 เยน เทียบกับ 109.80-109.90 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 
110.10-110.11 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวนัศกุร ์ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.1805-1.1806 ดอลลาร ์และ 129.61-129.62 เยน เทียบ
กบั 1.1793-1.1803 ดอลลาร ์และ 129.50-129.60 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1760-1.1762  ดอลลาร ์และ 129.48-129.52 เยนท่ีตลาดโตเกียว
เมื่อช่วงเย็นวนัศกุร ์

• (+)  IAEA เผยเกาหลีเหนือเร่ิมเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียรอ์ีกคร้ัง ส  านกังานพลงังานปรมาณูสากล (IAEA) เปิดเผยรายงานประจ าปีว่า มี
สญัญาณบ่งชีว้่าเกาหลีเหนือไดเ้ริ่มเดินเครื่องปฏิกรณนิ์วเคลียรอ์ีกครัง้ โดยเชื่อว่าเครื่องปฏิกรณนิ์วเคลียรด์งักล่าวใชผ้ลิตพลโูตเนียมส าหรบัอาวุธ
นิวเคลียร ์ ทัง้นี ้IAEA ไม่สามารถเขา้ถึงเกาหลีเหนือไดน้บัตัง้แต่เกาหลีเหนือขบัไล่ผูต้รวจสอบของ IAEA ออกนอกประเทศในปี 2552 จากนัน้เกาหลี
เหนือก็ไดเ้ดินหนา้โครงการอาวุธนิวเคลียรข์องตนเองและเริ่มทดสอบนิวเคลียรอ์ีกครัง้ โดยการทดสอบครัง้ล่าสดุเกิดขึน้ในปี 2560  ปัจจุบนั IAEA 
ตรวจสอบเกาหลีเหนือจากทางไกล โดยผ่านทางภาพถ่ายดาวเทียมเป็นส่วนใหญ่ รายงานระบวุ่า "ไม่มีตวับ่งชีว้่ามีการท างานของเครื่องปฏิกรณ์มา
ตัง้แต่ช่วงตน้เดือนธ.ค. 2561 จนถึงตน้เดือนก.ค. 2564 อย่างไรก็ตามตัง้แต่ตน้เดือนก.ค. 2564 ก็มีสัญญาณบ่งชี ้เช่นการปล่อยน า้หล่อเย็น ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการท างานของเครื่องปฏิกรณ"์ โดยรายงานดงักล่าวอา้งถึงเครื่องปฏิกรณข์นาด 5 เมกะวัตตท่ี์ยอนเบียน ซึ่งเป็นศูนยว์ิจยันิวเคลียร์
ส  าคญัของโครงการนิวเคลียรเ์กาหลีเหนือ   ทัง้นี ้IAEA ออกรายงานประจ าปีก่อนการประชมุประเทศสมาชิก และเป็นการโพสตบ์นช่องทางออนไลน์
โดยไม่มีประกาศใดๆ 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก ขานรับเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าในแดนบวก ขานรบัการท่ีนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยันว่า เฟดจะไม่รีบปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้  ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 27,718.86 จุด 
เพิ่มขึน้ 77.72 จดุ หรือ +0.28% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 25,495.91 จุด เพิ่มขึน้ 88.02 จุด หรือ +0.35%  ตลาดในภูมิภาคได้
แรงหนุนจากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท่ียืนยนัว่า เฟดจะไม่รีบปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ แมจ้ะมีการปรบั
ลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิน้ปีนีก้็ตาม   ทัง้นี ้นายพาวเวลกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรฐัไดม้าถึง
จดุท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุอย่างมากจากนโยบายการเงินของเฟดอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่า เฟดมีแนวโนม้ท่ีจะเริ่มปรบัลดวงเงิน 
QE ก่อนสิน้ปีนีต้ราบใดท่ีเศรษฐกิจยงัคงมีการขยายตวั  

• (+/-) "ไบเดน" ประกาศพืน้ที่ภัยพิบัติในรัฐลุยเซียนา หลังเฮอริเคน "ไอดา" พัดถล่ม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ
ครัง้ใหญ่ในรฐัลยุเซียนาหลงัพายุเฮอรเิคนไอดาพดัถล่ม และสั่งใหร้ะดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางเพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิการฟ้ืนฟเูยียวยาใน
พืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบ  ท าเนียบขาวระบวุ่า ความช่วยเหลือจากส่วนกลางประกอบดว้ยการจดัสรรท่ีพกัพิงชั่วคราวและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั, การให้
เงินกูด้อกเบีย้ต ่าเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นจากการสูญเสียท่ีอยู่อาศัยกรณีท่ีไม่มีประกันคุ้มครอง รวมถึงโครงการช่วยเหลืออื่นๆ เพื่ อเยียวยา
ประชาชนและเจา้ของธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิในครัง้นี ้ สื่อต่างประเทศรายงานว่า พายเุฮอรเิคนไอดาซึ่งทวีความรุนแรงเป็นพายรุะดบั 4 
ไดพ้ดัถล่มอ่าวเม็กซิโก ก่อนท่ีจะพดัขึน้ฝ่ังรฐัหลยุเซียนาเมื่อวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา (29 ส.ค.) ดว้ยความเรว็ลม 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งท าใหเ้กิดฝน
ตกหนกัและลมกรรโชกรุนแรง ดา้นเจา้หนา้ท่ีสหรฐัเปิดเผยว่า เมืองนิวออรล์ีนส ์ซึ่งเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของรฐัลยุเซียนา ประสบปัญหาไฟฟ้าดบัทั่ว
เมือง หลงัจากพายพุดัถล่มรฐัลยุเซียนาเมื่อวนัอาทิตย ์ซึ่งเป็นวนัครบรอบ 16 ปีท่ีพายเุฮอรเิคนแคทรนิาพดัถล่มรฐัลยุเซียนาและมิสซิสซิปปี 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 

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. 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. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 30 ส.ค. ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday   - - 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนก.ค.   0.5% -1.9% 

วนัองัคารท่ี 31 ส.ค. 20.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   17.5% 17.0% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI)เขตชิคาโกเดือนส.ค.   68.0 73.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค.จาก CB   123.3 129.1 

วนัพธุท่ี 1 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   62.7 62.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   61.5 61.5 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   650K 330K 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   61.2 61.2 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   58.7 59.5 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.   0.2% 0.1% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.0M 

วนัพ หสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   349K 353K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/20121   2.4% 2.3% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/2021    1.0% 1.0% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   0.4% 1.5% 

วนัศุกรท่ี์ 3 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   61.5 61.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   59.7 59.7 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   55.5 55.5 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   750K 943K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการว่างงานเดือนส.ค.   5.2% 5.4% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.4% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย   55.2 55.2 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   62.2 64.1 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 27 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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