
  

                 ราคาทองค าสามารถยืนเหนือโซน  1,801-1,796 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ขณะที่ในรายวันราคามีการยกระดับต ่าสุดและ
สูงสุดขึ้น โดยราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านโซน 1,823-
1,833 ดอลลารต่์อออนซ ์อย่างไรก็ตามหากยืนไม่ได้ ยังคงต้องระวังแรง
ขายท าก าไรสลับเข้ามาเพ่ิมเมื่อราคาปรับตัวขึน้ 

2 กันยายน 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนั Sideway ในกรอบแคบ ขณะที่บรรยากาศการซือ้ขายเป็นไปดว้ยความระมัดระวงั เนื่องจากนกัลงทุนยังคงรอการ
เปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัวนัศกุรน์ี ้ สะทอ้นไดจ้ากดชันีดอลลารท์ี่เริ่มทรงตวั  ขณะที่นกัลงทุนรอดกูารเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจ
ในฝ่ังสหรฐั เพื่อชีน้  าทิศทางตลาดเพิ่มเติม โดยวนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์, ประสิทธิภาพการผลิต
ต่อหน่วย, ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วย และยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานของสหรฐั  รวมถึงถอ้ยแถลงของนายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก  แนะน าเก็งก าไรระยะสัน้ โดยอาจตอ้ง
พิจารณาโซน 1,801-1,796 ดอลลารต์่อออนซ์เป็นจุดซือ้ อย่างไรก็ตามหากราคาปรับตัวขึน้ไปไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นโซน 1,823-1,833 
ดอลลารต์่อออนซ ์อาจทยอยแบ่งขายท าก าไรตามแนวตา้นต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
2/09/2564 15:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,813.80 1,815.41 1.61 0.09 

Spot Silver ($) 24.10 24.17 0.07 0.29 

เงนิบาท (฿/$) 32.30 32.45 0.15 0.45 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,850 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.26 71.76 0.50 0.70 

ดชันดีอลลาร ์ 92.50 92.45 -0.05 -0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.1839 1.1847 0.00 0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,796   1,775  1,751 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนหว่ันคุมเข้มนโยบายการเงิน-เศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้า ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัลงในวนันี ้โดยบรรยากาศ
การซือ้ขายเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั เนื่องจากนักลงทุนยงัคงรอการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐัวนัศุกรนี์ ้ขณะที่กระแสความวิตก
กงัวลเก่ียวกบัการคุมเขม้นโยบายการเงิน และสญัญาณท่ีบ่งชีว่้าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตวัไดช้า้ลง ก็ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อตลาดหุน้ยุโรป เช่นเดียวกนั ดชันี 
STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 472.95 จุด ลดลง 0.17 จุด หรือ -0.04% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,813.57 จุด ลดลง 10.72 จุด หรือ -
0.07% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,753.18 จดุ ลดลง 5.51 จดุ หรือ -0.08% 

• (+)  จีนจ่อตรวจสอบด้านกฎระเบียบธุรกิจเฮลธ์แคร์เป็นกลุ่มต่อไป  นายโรรี กรีน นักเศรษฐศาสตรจ์ากบริษัท TS Lombard เปิดเผยกับ
สถานีโทรทศัน ์CNBC ว่า ธุรกิจเฮลธ์แครข์องจีนอาจจะเป็นธุรกิจรายต่อไปท่ีจะถูกรฐับาลจีนตรวจสอบ หลังจากท่ีก่อนหนา้นีจ้ีนไดด้  าเนินการควบคุม
ธุรกิจแทบทกุภาคส่วนตัง้แต่ธุรกิจเทคโนโลยี, ดา้นการศกึษา และดา้นความปลอดภยัขอ้มลู ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนไดเ้นน้ย า้ถึงความจ าเป็นในการ
สนบัสนุนความมั่งคั่งระดบัปานกลางของประชาชนทกุคน และตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมา ปธน.สีไดส้นบัสนนุแนวคิดในการสรา้งความเจริญรุง่เรืองอย่าง
เท่าเทียมกัน บรรดานักวิเคราะหม์องว่า แนวคิดดังกล่าวของปธน.สีเป็นแรงผลักดันใหม้ีการใชม้าตรการควบคุมภาคเอกชนครัง้ใหญ่  ทั้งนี ้นายกรีน
คาดการณ์ว่า ธุรกิจเฮลธแ์ครจ์ะเป็นธุรกิจรายต่อไปท่ีตกเป็นเป้าหมายของรฐับาลจีน นอกเหนือไปจากธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์ ธุรกิจเฮลธแ์ ครเ์ป็นหน่ึงใน
ภูเขาลูกใหญ่ 3 ลูก (three big mountains) ของจีนซึ่งหมายถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ในภาคการศึกษา , อสังหาริมทรพัย ์และสุขภาพ โดยสิ่งเหล่านีถื้อเป็น
อปุสรรคต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป  นายกรีนกล่าวว่า ธุรกิจเฮลธแ์ครเ์ป็นเพียง 1 ในภาคส่วนธุรกิจท่ียงัไม่ไดถ้กูตรวจสอบจากรฐับาลจีน และ
ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวอย่างมาก 

• (-) ‘จีน’ ลุยทดลองวัคซีนโควิด mRNA ระยะ3 คาดรู้ประสิทธิภาพปลายปี 64  รองประธานบริหารของบริษัท "วาลแว็กซ ์ไบโอเทคโนโลยี" ผูพ้ฒันา
วคัซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ตวัแรกของจีน เผย น่าจะมีรายงานขอ้มลูประสิทธิภาพวคัซีนในการทดลองขัน้สดุทา้ยก่อนสิน้ปี 2564 นายหวง เจิน้ 
รองประธานบริหารของบริษัทวาลแว็กซ ์ไบโอเทคโนโลยี (Walvax Biotechnology) ประกาศว่า วคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 “เออารโ์ควี” (ARCoV) ท่ีรว่ม
พัฒนาโดยบริษัท วาลแว็กซ ์ไบโอเทคโนโลยี, ซูโจว อา้ยโป๋ ไบโอไซเอนซ ์(Suzhou Abogen Biosciences) และสถาบันวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 
(AMMS) สงักัดสถาบนัวิทยาการทหาร ไดร้บัการอนุมตัิจากหน่วยงานก ากบัดแูลในอินโดนีเซีย และเม็กซิโก ใหเ้ริ่มการทดลองเฟสท่ี 3 แลว้ วคัซีนเออารโ์ค
วีของจีน นัน้ เกิดจากการรว่มพฒันาของวาลแว็กซแ์ละอา้ยโป๋ เพื่อผลิตวคัซีนโรคงสูวดั และผลการทดลองที่ออกมาก็จะแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของ
จีนในการใชเ้ทคโนโลยีชัน้น า อย่าง mRNA ซึ่งมีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชต้่อสูก้บัโรคอื่นๆ ต่อไป ตัง้แต่ไขห้วดัใหญ่ไปจนถึงมะเรง็  

• (-) ไต้หวันได้'วัคซีนไฟเซอร'์ล็อตแรก ไตห้วนัไดร้บัวคัซีนไฟเซอร-์ไบออนเทคล็อตแรกแลว้ ผลงานการจดัซือ้ของสองบริษัทเทคโนโลยีใหญ่และมลูนิธิ
พุทธฉือจี ้ส  านักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ไตห้วันไดร้บัวคัซีนป้องกันโควิด -19 ของไฟเซอรแ์ละไบออนเทคล็อตแรก 930,000 โดส จาก 15 ลา้นโดสแลว้ 
ภายใตก้ารจัดซือ้ของบริษัทฟอกซค์อนนแ์ละทีเอสเอ็มซี รวมถึงมูลนิธิพุทธฉือจี ้ ซือ้จากบริษัทโฟซนัฟารม์าตัวแทนจ าหน่ายในจีนมาบริจาค ใหร้ฐับาล
ไตห้วนั หลงัจากรฐับาลพยายามเจรจาซือ้เองมานานหลายเดือนแต่ไม่ส  าเร็จ นายเฉิน ชีหจ์งุ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุไตห้วนั มารว่มรบัวคัซีน
ท่ีสนามบิน ขอบคุณผู้บริจาคท่ี “ท างานหนักเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง” ช่วยใหไ้ต้หวันไดว้ัคซีน นางโซฟี จาง ประธานมูลนิธิทีเอสเอ็มซีเอง ก็ยอมรบัว่า 
กระบวนการมีอปุสรรคมากมายหลายประการ  รฐับาลไทเปกล่าวหาว่าการจดัซือ้วคัซีนจากเยอรมนีถกูปักกิ่งกีดกัน ส่วนปักก่ิงก็โตว่้า รฐับาลไทเปไม่ยอม
ซือ้จากโฟซนัผูไ้ดส้ิทธิจ าหน่ายในจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไตห้วนั ทัง้ยงัพยายามท าเรื่องวคัซีนเป็นเรื่องการเมือง 

• (+/-) จีนเล็งควบคุมเที่ยวบินระหว่างประเทศเพ่ือสกัดโควิดจนถึงคร่ึงแรกปีหน้า นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่า ส  านักงานการบินพลเรือนของจีน 
(CAAC) จะยังคงควบคุมเท่ียวบินระหว่างประเทศไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เน่ืองจากไวรสัโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก CAAC แถลงเมื่อ
เดือนท่ีแลว้ว่า จ านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศรายสปัดาหย์งัคงมีสดัส่วนเพียง 2% ของจ านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศในปี 2562 นอกจากนี ้ยงัมีการ
ระงบัเที่ยวบินเพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 พุ่งขึน้อย่างมาก โดยมาตรการดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นวงกวา้งซึ่งรวมถึงการเดินทางในภูมิภาค
เอเชีย ขณะที่ประเทศอื่นๆ ไดช้ะลอการเปิดพรมแดนเนื่องจากอตัราการฉีดวคัซีนยงัค่อนขา้งต ่า และจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มสงูขึน้  

 
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   374K** 330K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   61.1** 61.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   59.9** 59.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.   0.3%** 0.1% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -7.2M -3.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์  342K 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 ้
 

 

 

 

 


