
  

                 ระยะสั้นอาจมีแรงดีดกลับและพยายามจะดีดตัว
ขึน้ไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,823-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่
หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดงักล่าวได้  อาจจะเกิดแรงขายสลับ
ออกมาอีกคร้ัง ประเมินแนวรับบริเวณ 1,801-1,796 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์

1 กันยายน 2564    

 

สรุป  นายคาลิด นรู ์สมาชิกของอดีตทีมเจรจาเพื่อสนัติภาพแห่งรฐับาลอฟักานิสถาน เปิดเผยกบัส านกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า เหตกุารณก์่อการรา้ยสะเทือนขวญั
อย่าง 9/11 หรือเหตวุินาศกรรมโจมตีตกึเวิลดเ์ทรดเซ็นเตอรข์องสหรฐัเมื่อวนัท่ี 11 ก.ย. 2544 อาจเกิดขึน้อีกครัง้ หากประชาคมโลกไม่จบัตาสถานการณใ์น
อฟักานิสถาน นายนูรก์ล่าวว่า ประชาคมโลกเคยท าสิ่งท่ีผิดพลาด ในการท่ีไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลืออัฟกานิสถาน หลงัจากท่ีกองก าลงัโซเวียตถอนทหาร
ออกไปในปี 2532 ซึ่งหากประวตัิศาสตรซ์  า้รอยอีกครัง้ กลุ่มก่อการรา้ยจะปรากฏตวัขึน้ และวางแผนเปิดฉากการโจมตีทั่วโลก ความไม่แน่นอนดงักล่าวถือ
เป็นความเสี่ยงทางภูมิรฐัศาสตรแ์ละช่วยพยุงราคาทองค าไว ้อย่างไรก็ดี คาดวันนีน้ักลงทุนจะมุ่งจบัตาการเปิดเผยตัวเลขการจา้งงานภาคเอกชนจาก 
ADP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากมารก์ิตและ ISM รวมถึงขอ้มูลค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งของสหรฐั เพื่อชีน้  าทิศทางราคาทองค าคืนนี้   แนะน าเปิด
สถานะซือ้เมื่อราคาทองค าอ่อนตัวลงใกลโ้ซนแนวรบับริเวณ 1,801-1,796 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไดย้ังมีลุน้ท่ีราคาอาจไปทดสอบแนวตา้นโซนท่ี 
1,823-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ไดอ้าจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมาอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
1/09/2564 16:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,813.40 1,814.16 0.76 0.04 

Spot Silver ($) 23.88 23.90 0.02 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 32.23 32.34 0.11 0.33 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,750 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.60 71.84 0.24 0.34 

ดชันดีอลลาร ์ 92.64 92.69 0.05 0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1807 1.1813 0.00 0.05 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,796   1,775  1,751 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) นักวิเคราะหเ์ตือนโลกอาจเห็นเหตุการณ์ 9/11 อีกคร้ังหากไม่ยอมช่วยอัฟกานิสถาน นายคาลิด นูร ์สมาชิกของอดีตทีมเจรจาเพื่อสันติภาพ
แห่งรฐับาลอฟักานิสถาน เปิดเผยกบัส านกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า เหตุการณก์่อการรา้ยสะเทือนขวญัอย่าง 9/11 หรือเหตุวินาศกรรมโจมตีตึกเวิลดเ์ทรดเซ็นเตอร์
ของสหรฐัเมื่อวนัท่ี 11 ก.ย. 2544 อาจเกิดขึน้อีกครัง้ หากประชาคมโลกไม่จับตาสถานการณใ์นอฟักานิสถาน  นายนูรก์ล่าวว่า ประชาคมโลกเคยท าสิ่งท่ี
ผิดพลาด ในการท่ีไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลืออฟักานิสถาน หลงัจากท่ีกองก าลงัโซเวียตถอนทหารออกไปในปี 2532 ซึ่งหากประวตัิศาสตรซ์  า้รอยอีกครัง้ กลุ่ม
ก่อการรา้ยจะปรากฏตวัขึน้ และวางแผนเปิดฉากการโจมตีทั่วโลก   "เราพดูไวช้ัดเจนว่า หากประชาคมโลกท าผิดพลาดซ า้ซากเหมือนในอดีต สงครามและ
การก่อการรา้ยจะไปถึงตัวพวกเขาอีกครัง้" นายนูรก์ล่าว โดยนายนูรเ์ป็นสมาชิกของคณะผูแ้ทนอัฟกันในกาตารท่ี์เจรจากับกลุ่มตาลีบันเมื่อเดือนก.ค. 
2562  "และจะเป็นอีกครัง้ท่ีพวกเขาจะไดเ้ห็นเหตุการณ์เช่น 9/11" นายนูรก์ล่าว "จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะเราจะต้องใชค้วามร ะมัดระวังในการ
ด าเนินการกับตาลีบนั"   นายนูรก์ล่าวว่า ปัจจุบันพืน้ท่ีในอฟักานิสถานเกือบทั้งหมดถูกกลุ่มตาลีบนัควบคุมไวแ้ลว้ และกลุ่มติดอาวุธอิสลามก็ไม่เคยตัด
สมัพนัธก์บักลุ่มก่อการรา้ยขา้มชาติ โดยยกตวัอย่างถึงกลุ่มอลักออิดะห ์ซึ่งเป็นพนัธมิตรท่ีใกลช้ิดของโอซามา บิน ลาเดน  

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับความหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ ขานรบัความคาดหวงัที่ว่ารฐับาลต่างๆ 
จะมีการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมากขึน้ ซึ่งช่วยใหน้กัลงทุนคลายความวิตกเก่ียวกบัขอ้มลูเงินเฟ้อของยโูรโซนท่ีพุ่งขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบ 10 ปีใน
เดือนส.ค. รวมถึงช่วยบดบงัปัจจยัลบจากขอ้มลูเศรษฐกิจฝ่ังเอเชียท่ีอ่อนแอได ้ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 471.74 จดุ เพิ่มขึน้ 0.86 
จดุ หรือ +0.18% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,958.41 จดุ เพิ่มขึน้ 123.32 จุด หรือ +0.78% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิด
ตลาดวนันีท่ี้ 6,736.44 จุด เพิ่มขึน้ 49.14 จุด หรือ +0.73% ทั้งนี ้คาดว่านักลงทุนจะจับตาการเปิดเผยขอ้มูลภาคอุตสาหกรรมการผลิตแ ละสถิติการ
ว่างงานของยโูรโซนในวนันี ้

• (-)  ยอดค้าปลีกเยอรมนีเดือนก.ค.ลดลง 5.1% ส่อกระทบแนวโน้มไตรมาส 3  ส  านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า ยอดคา้
ปลีกของเยอรมนีในเดือนก.ค. ปรบัลดลงมากกว่าท่ีคาดการณ ์หลงัจากท่ีเพิ่มขึน้มากในช่วงสองเดือนก่อนหนา้นี ้ซึ่งเป็นสญัญาณขัน้แรกท่ีบ่งชีว่้า การฟ้ืน
ตวัในภาคการบริโภคของเยอรมนีนัน้มีแนวโนม้ชะลอตวัลงในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้  รายงานระบุว่า ยอดคา้ปลีกก่อนปรบัทวนในเดือนก.ค.ป รบัตัว
ลดลง 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลงัจากท่ีเพิ่มขึน้ 4.5% ในเดือนมิ.ย และท่ีระดบั 4.6% ในเดือนพ.ค.หลงัปรบัทวนแลว้ โดยยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.
ปรบัตวัลงมากกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะลดลง 0.9% ขอ้มลูยงัระบวุ่า ยอดคา้ปลีกเดือนก.ค.ก่อนปรบัทวนลดลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ
เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนก.พ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ในเยอรมนีนัน้ ยอดคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 3.8% ทั้งนี ้เศรษฐกิจของเยอรมนีกลบัมา
ขยายตัวในไตรมาสท่ี 2 แต่ยังอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มยูโรโซน เน่ืองจากเกิดปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลให้ ผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมชะลอตวัลง  นอกจากนี ้ปัญหาดา้นการจัดหาวตัถุดิบและสินคา้ขั้นกลาง ประกอบกบัจ านวนผูป่้วยโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากเชือ้ไวรสั
เดลตาท่ีแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็นัน้ ยงัส่งผลใหบ้ริษัทต่างๆ มีมมุมองในเชิงลบในช่วงเดือนขา้งหนา้ 

• (-) นักวิเคราะหเ์พ่ิมคาดการณ์จีดีพีสิงคโปร์ปีนี้เป็น 6.6% รับภาคการผลิต-ส่งออกฟ้ืนตัว ผลส ารวจความเห็นของนักวิเคราะหซ์ึ่งจัดท าโดย
ธนาคารกลางสิงคโปร ์(MAS) ระบุว่า เศรษฐกิจสิงคโปรใ์นปีนีม้ีแนวโนม้ขยายตวัรวดเรว็กว่าท่ีคาดการณไ์วก้่อนหนา้นี ้เน่ืองจากการปรบัตวัดีขึน้ของภาค
การผลิต, การส่งออกสินคา้ท่ีไม่นับรวมน า้มัน และการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชน โดยปัจจัยเหล่านีส้ามารถชดเชยการชะลอตวัของอุตสาหกรรมการ
ก่อสรา้ง  

• (-) ผลวิจัยอิสราเอลชี้วัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ถึง 80% ข้อมูลเบือ้งต้นจากสถาบัน Maccabi Healthcare 
Services ของอิสราเอลระบุว่า การฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มท่ี 3 ของบริษัทไฟเซอร-์ไบออนเทคจะช่วยเพิ่มการป้องกันไวรสัโควิด-19 ในช่วงเวลา
ท่ีไวรสัสายพันธุเ์ดลตายงัคงแพร่ระบาด  ผลการวิเคราะหเ์บือ้งตน้ของสถาบนัดงักล่าวบ่งชีว่้า ผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนเข็มท่ี 3 หรือวคัซี นเข็มกระตุน้ของไฟเซอร-์
ไบออนเทค จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชือ้โควิด-19 ไดป้ระมาณ 48% - 68% หลังไดร้บัการฉีดแลว้ประมาณ 1 สัปดาหถ์ึง 13 วนั เมื่อเทียบกับผูท่ี้
ไดร้บัวคัซีน 2 เข็มตามมาตรฐาน นอกจากนี ้วคัซีนเข็มที่ 3 ของไฟเซอร์-ไบออนเทคยงัมีประสิทธิภาพในการป้องกนัเพิ่มขึน้ดว้ย โดยจะช่วยลดความเสี่ยง
ในการติดเชือ้ไดป้ระมาณ 70% - 80% หลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซีนเข็มที่ 3 เป็นเวลา 2 สปัดาหถ์ึง 20 วนั   
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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   19.1%** 17.0% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI)เขตชิคาโกเดือนส.ค.   66.8** 73.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค.จาก CB   113.8** 129.1 

วนัพธุท่ี 1 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   62.6** 62.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   61.4** 61.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   60.3** 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   640K 330K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   61.2 61.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   58.5 59.5 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -2.5M -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 ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   61.5 61.5 

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

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (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 ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (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 ้
 


