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สรุป   ราคาทองค าช่วงเช้าวันนี ้แกว่งตัวในกรอบ 1,808.67-1,816.01 ดอลลารต์่อออนซ์ ค่อยๆปรบัตัวสูงขึน้ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเชา้นีถู้กกดดัน หลังจีนเผยแพร่
กฎระเบียบใหม่เม่ือวานนี ้(30 ส.ค.) โดยระบวุ่า เด็กและวยัรุน่ที่มีอายตุ ่ากว่า 18 ปีในประเทศจีนจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ล่นวิดีโอเกมออนไลนไ์ดไ้ม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์โดย
จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ล่นวิดีโอเกมไดว้นัละหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา 20.00-21.00 น.ในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาหแ์ละวนัหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปกป้อง
สขุภาพรา่งกายและสุขภาพจิตของเด็ก หลงัจากที่ก่อนหนา้นีมี้รายงานว่าเยาวชนในประเทศจีนใชเ้วลาเล่นเกมมากถึง 8 ชั่วโมงต่อวนั ขณะที่ สถานีโทรทศัน ์CNBC ไดไ้ป
พดูคยุกบับรรดาผูเ้ช่ียวชาญหลายส านกั เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเขา้ไปลงทนุในตลาดอตุสาหกรรมเทคโนโลยีจีน ปรากฎว่า โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า ยงั
เรว็เกินไปและตลาดยงัมีความเสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะความจริงที่ว่า ทางการจีนยงัคงเดินหนา้ปรบักฎและมีอ านาจเด็ดขาดในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบ  ซึ่งยงัไม่รวมถึงปัจจัยความขัดแยง้ทางภูมิรฐัศาสตรร์ะหว่างจีนกับสหรฐั ที่จะสรา้งแรงกดดนัต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีน ปัจจัยดงักล่าว
กระตุน้แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า แมจ้ะมีแรงซือ้ใหร้าคาดีดตวัขึน้อย่างมากแต่ยงัคงเห็นแรงขายกดดนัเม่ือราคาปรบัตวั
ขึน้เขา้ใกลก้รอบแนวตา้นดา้นบน หากการดีดตวัยงัไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นโซน  1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสุดของเดือน ก.ค.) อาจท าใหเ้กิดแรงขายกดดนัให้
ปรบัตวัลงสู่ระดบั 1,807-1,789 ดอลลารต์่อออนซ ์เบือ้งตน้ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาในแบบของการแกว่งตวัเพื่อสะสมแรงซือ้ หากยืนไดจ้ะเกิดการดีดตวัขึน้ต่อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ 

1,807-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 

1,789 ดอลลารต์่อออนซ)์ หรือหากรับความเส่ียงได้ไม่มาก

อาจเลือกชะลอการเปิดสถานะขายออกไป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

31 สิงหาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
31/08/2564 11:36 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.70 1,814.81 5.11 0.28 

Spot Silver ($) 24.02 24.07 0.05 0.21 

เงนิบาท (฿/$) 32.46 32.33 -0.13 -0.40 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,850 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.22 73.05 -0.17 -0.23 

ดชันดีอลลาร ์ 92.70 92.56 -0.13 -0.14 

เงนิยูโร (€/$) 1.1796 1.1818 0.00 0.19 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,807   1,789  1,770 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดเช้าร่วง 365.37 จุด วิตกมาตรการจีนกระทบบริษัทเกม ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ปรบัตวั
ลงในวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตกเก่ียวกับมาตรการใหม่ของจีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทท่ีท าธุรกิจวิดีโอเกมออนไลน์ โดยองคก์ารบริหาร
สื่อมวลชนและสิ่งพิมพแ์ห่งชาติของจีนไดเ้ผยแพร่กฎระเบียบใหม่เมื่อวานนี ้(30 ส.ค.) ซึ่งก าหนดว่า เด็กและวยัรุ่นท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีในประเทศ
จีนจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ล่นวิดีโอเกมออนไลนไ์ดไ้ม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเชา้ท่ี 25,174.17 จดุ ลดลง 365.37 จดุ หรือ -1.43% 

• (+) ราคาหุ้นTencent ร่วง 3.39% หลังรัฐบาลออกกม.จ ากัดเวลาเล่นเกมของเยาวชน  ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ราคาหุน้ของ Tencent 
Holdings Ltd ไดล้ดลงแตะระดบั 450 ดอลลารฮ์่องกง/หุน้ หรือลดลง 3.39% หลงัเปิดตลาดท าการซือ้ขายเมื่อช่วงเชา้ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การท่ีนกัลงทุนบางส่วนไดข้ายหุน้ออกไป หลงัรฐับาลจีนไดอ้อกกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของเยาวชน โดยรฐับาลจีนไดอ้อกกฎหมายใหม่ท่ี
ระบุว่า เยาวชนท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีหา้มเล่นเกมมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ซึ่งการออกกฎหมายใหม่นีม้ีเป้าหมายส าคัญคือการควบคุมไม่ให้
เยาวชนเล่นเกมมากจนเกินไป หลงัจากท่ีก่อนหนา้นีม้ีรายงานว่าเยาวชนในประเทศจีนใชเ้วลาเล่นเกมมากถึง 8 ชั่วโมงต่อวนั ซึ่งรฐับาลจีนโจมตีว่า
เกมออนไลนเ์ปรียบเสมือนสิ่งเสพติดชนิดใหม่  และรฐับาลจ าเป็นตอ้งควบคมุเพื่อหยดุการเสพติดท่ีรุนแรงนี ้นกัวิเคราะหข์อง Jefferies กล่าวว่าจาก
การออกกฎหมายใหม่ดงักล่าว จะส่งผลกระทบกับรายไดข้อง Tencent ประมาณ 3% นอกจากนีบ้ริษัทเกมขนาดเล็กอย่าง NetEase ก็เป็นอีกหนึ่ง
บริษัทท่ีไดร้บัผลกระทบหลงัราคาหุน้ลดลงไป 3.46% ขณะท่ีบริษัทเกมนอกประเทศจีนก็ไดผ้ลกระทบจากกฎหมายดงักล่าวเช่นเดียวกัน โดยราคา
หุน้ของ Krafton Inc. ในดชันี Kospi ของเกาหลีใตล้ดลง 3.5% ราคาหุน้ Nexon ในดชันีนิกเคอิลดลง 4% และราคาหุน้ของ Koei Tecmo ลดลง 3% 
หลงัเปิดตลาดซือ้ขายเมื่อช่วงเชา้ท่ีผ่านมา 

• (+) กูรูเตือน อย่าเพิ่งรีบลงทุนในจีน ชีชั้ด การยกเคร่ืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังไม่จบ การเดินหนา้กวาดลา้งปราบปรามและยกระดบั
กฎระเบียบก ากับดูแลบรรดาบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ซึ่งหมายรวมถึงการต่อตา้นการผูกขาด ท าใหน้ัก
ลงทนุส่วนใหญ่ตดัสินใจชะลอการลงทนุ จนส่งผลท าใหเ้งินไหลออกจากอุตสาหกรรมดงักล่าวของจีนหลายลา้นดอลลารส์หรฐั อย่างไรก็ตาม ความ
เคลื่อนไหวล่าสดุของทางการจีนท่ีเริ่มเขา้ท่ีเขา้ทางมากขึน้ มีความแน่นอนชดัเจนขึน้ ท าใหน้กัลงทุนส่วนหน่ึงเริ่มกลบัมาตัง้ค าถามอีกครัง้ว่า ถึงเวลา
ท่ีจะกลับเขา้ไปลงทุนในตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีนท่ียังมีโอกาสเติบโตไดอ้ีกมากแลว้หรือยัง งานนีส้ถานีโทรทัศน ์CNBC ไดไ้ปพูดคุยกับ
บรรดาผูเ้ชี่ยวชาญหลายส านกั เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเขา้ไปลงทุน โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ยงัเร็วเกินไปและตลาดยงัมีคว าม
เสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะความจริงท่ีว่า ทางการจีนยงัคงเดินหนา้ปรบักฎและมีอ  านาจเด็ดขาดในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอน
เก่ียวกับผลกระทบของรูปแบบธุรกิจ ซึ่งยงัไม่รวมถึงปัจจยัความขดัแยง้ทางภูมิรฐัศาสตรร์ะหว่างจีนกบัสหรฐัฯ ท่ีจะสรา้งแรงกดดนัต่ออุตสาหกรรม
เทคโนโลยีของจีน 

• (+) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.ลด 1.5% โควิดกระทบการผลิต กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรม (METI) ของญ่ีปุ่ น
เปิดเผยในวนันีว้่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. เนื่องจากภาคการผลิตรถยนตไ์ดร้บัผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในเอเชีย รวมถึงการผลิตเครื่องจกัรไฟฟ้า และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสื่อสารก็ปรบัตวัลงดว้ย 

• (+) เกาหลีใต้เผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.ลดลง เหตุโควิดกระทบ ส  านกังานสถิติแห่งชาติเกาหลีใตร้ายงานในวนันี้
ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใตใ้นเดือนก.ค.ปรบัตวัลดลง 0.5% หลงัจากท่ีเพิ่มขึน้ 1.6% เมื่อเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นสญัญาณล่าสดุท่ีบ่งชีว้่า 
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของเกาหลีใตเ้ริ่มชะลอตวัลงท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด -19 ระลอกท่ี 4 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีแล้ว ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้เพิ่มขึน้ 4.7% ส่วนยอดค้าปลีกซึ่งเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนถึงการอุปโภคบริโภคใน
ภาคเอกชน ลดลง 0.6% ในเดือนก.ค. หลงัจากปรบัขึน้ 1.4% เมื่อเดือนมิ.ย. ทัง้นีเ้พราะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่วนการ
ลงทุนในโรงงานเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 3.3% หลังจากท่ีลดลง 0.5% เมื่อเดือนมิ.ย. เศรษฐกิจเกาหลีใตก้ าลังฟ้ืนตัวโดยมีแรงหนุนจากการส่งออกท่ี
แข็งแกรง่ อย่างไรก็ดี การระบาดของไวรสัโควิด-19 รอบล่าสดุ รวมถึงการใชม้าตรการควบคมุท่ีเขม้งวดสงูสดุส่งผลใหค้วามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึน้                               ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ รษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ 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 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. 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนก.ค.   -1.8%** -1.9% 

วนัองัคารท่ี 31 ส.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS  18.7% 17.0% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI)เขตชิคาโกเดือนส.ค.   68.0 73.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค.จาก CB   122.9 129.1 

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   61.5 61.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   61.2 61.2 

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   349K 353K 

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

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

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

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   59.7 59.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   55.5 55.5 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.4% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย   55.2 55.2 

 21.00น. สหรฐัฯ 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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