
  

                 วันนี้ประเมินแนวต้านระยะสั้นในโซน 1,823-1,833 
ดอลลารต่์อออนซ ์หากผ่านไปได้แนวต้านส าคัญจะอยู่ในบริเวณ 1,849 
ดอลลาร์ต่อออนซ ์ขณะที่แนวรับน้ันยังประเมินในโซนคือ 1,801-1,796 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ซ่ึงหากยืนได้ราคายังมีโอกาสดีดตัวขึ้น แต่หากหลุด
แนวรับดังกล่าวใหร้ะวังการปรับฐานของราคาทองค า 

3 กันยายน 2564    

 

สรุป  ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงิน รายงานดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ยของเยอรมนีอยู่ท่ีระดบั 60.8 ใน
เดือนส.ค. ลดลงเล็กนอ้ยจากระดบั 61.8 เมื่อเดือนก.ค. และต ่ากว่าตวัเลขการประเมินเบือ้งตน้ท่ีระดบั 61.5 ส่งผลใหค้่าเงินยูโรชะลอการแข็งค่าจากระดบัสงูสดุ
รอบ 1 เดือน เป็นปัจจัยกดดนัราคาทองค าระยะสัน้ อย่างไรก็ตามตลาดเงินและตลาดทองค ายงัเคลื่อนไหวไม่มากนกั ทัง้นี ้คาดนกัลงทนุมุ่งจบัตาท่ี การเปิดเผย
ตวัเลขตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงาน, รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง และดชันี PMI ภาคการบริการของสหรฐั  ในคืนวนันี ้ซึ่งมีโอกาสส่งผลให้
ราคาทองค าผนัผวนได ้ จึงตอ้งจับตาปัจจัยดงักล่าว และติดตามราคาอย่างใกลช้ิด  แนะน าเก็งก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา เปิดสถานะซือ้หากราคาสามารถ
ยืนเหนือ 1,801-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์(สถานะซือ้ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,796 ดอลลารต์่อออนซ)์  และทยอยขายท าก าไรหากราคายงัไม่ยืนเหนือโซน 1,823-
1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มวางแผนการลงทนุใหร้อบคอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
3/09/2564 16:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.41 1,813.46 5.05 0.28 

Spot Silver ($) 23.88 24.00 0.12 0.50 

เงนิบาท (฿/$) 32.46 32.59 0.13 0.40 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,950 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.87 73.38 0.51 0.70 

ดชันดีอลลาร ์ 92.22 92.22 0.01 0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1874 1.1869 0.00 -0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,796   1,775  1,751 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดลบ 188.44 จุด วิตกภาคบริการจีนหดตัว ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในวันนี ้หลงัจากมารก์ิต

และไฉซินเปิดเผยผลส ารวจซึ่งระบุว่า ดัชนีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของจีนหดตัวลงอย่างรุนแรงในเดือนส.ค. เน่ืองจากมาตรการท่ี

เขม้งวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตาไดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ดัชนีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 25,901.99 จุด ลดลง 

188.44 จดุ หรือ -0.72%  ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคบรกิารของจีนรว่งลงสู่ระดบั 46.7 ในเดือนส.ค. จากระดบั 54.9 ในเดือนก.ค. โดยดชันี PMI เดือนส.ค.

ถือเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่จีนเผชิญกบัการระบาดรอบแรกในเดือนเม.ย. 2563  

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการอังกฤษเดือนส.ค.ชะลอตัวลง เหตุประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทาน  ไอเอชเอส มารก์ิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดัชนี

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจกัร ปรบัตวัลดลงสู่ระดบั 55.0 ในเดือนส.ค. ซึ่งลดลงจากระดบั 55.5 ของรายงานเบือ้งตน้ 

และนับเป็นการดิ่งลงอย่างมากจากระดับ 59.6 ของเดือนก.ค.   อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคบริการของสหราช

อาณาจักรมีการขยายตัวอยู่ โดยเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5 ดัชนี PMI ท่ีปรบัตัวลงนัน้ ส่งสัญญาณว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจาก

ผลกระทบของโควิด-19 ยิ่งชะลอตวัลงมากขึน้เมื่อเทียบกับเดือนก.ค. เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและปัญหาดา้นห่วงโซ่

อปุทาน ส าหรบัดชันี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบรกิารของสหราชอาณาจกัรเดือนส.ค.นัน้ อยู่ท่ีระดบั 54.8 ลดลงจาก 59.2 ในเดือนก.ค. 

• (-)  ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 584.60 จุด รับข่าว "ซูงะ" เตรียมลาออกนายกฯญี่ปุ่น ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้

ในวนันีเ้ป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกัน โดยพุ่งขึน้กว่า 2% ขานรบัรายงานข่าวว่า นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะลาออก

จากต าแหน่ง หลงัจากถูกวิพากษ์วิจารณอ์ย่างหนกัเก่ียวกบัความลม้เหลวในการรบัมือกับไวรสัโควิด-19 ท่ีแพรร่ะบาด  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 

ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,128.11 จุด พุ่งขึน้ 584.60 จุด หรือ +2.05% และระดบัปิดในวนันีเ้ป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 16 มิ.ย. หุน้ทุก

กลุ่มปรบัตวัขึน้ในวนันีน้ าโดยหุน้กลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้, กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มเครื่องจกัร 

• (+/-) ดัชนี PMI ภาคบริการเยอรมนียังขยายตัวในเดือนส.ค. ส่งสัญญาณฟ้ืนตัวหลังโควิด ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลู

ทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ยของเยอรมนีอยู่ท่ีระดับ 60.8 ในเดือนส.ค. ลดลงเล็กนอ้ยจากระดับ 

61.8 เมื่อเดือนก.ค. และต ่ากว่าตัวเลขการประเมินเบือ้งต้นท่ีระดับ 61.5  อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนส.ค. แมจ้ะ

ลดลงเล็กนอ้ยจากเดือนก.ค. เนื่องจากภาคธุรกิจไดแ้รงหนนุจากการท่ีผูบ้รโิภคกลบัมาจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มขึน้ หลงัไดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็อก

ดาวนเ์พื่อสกัดโควิด-19  ส่วนดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการของเยอรมนี อยู่ท่ีระดบั 60.0 ในเดือนส.ค. ลดลงจากระดับ 

62.4 ในเดือนก.ค. สะทอ้นถึงภาคการผลิตท่ียงัคงอยู่ในช่วงฟ้ืนตวั โดยตวัเลขดงักล่าวต ่ากว่าการประเมินเบือ้งตน้ท่ีระดบั 60.6 

• (+/-)  ปธน.ไบเดนลงพืน้ที่รัฐลุยเซียนาหลังเฮอริเคน "ไอดา" ถล่มอ่วม ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเดินทางไปรฐัลยุเซียนาในวนันี ้(3 

ก.ย.) เพื่อตรวจเยี่ยมพืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบจากพายเุฮอรเิคนไอดา ซึ่งสรา้งความเสียหายอย่างหนกัทางตอนใตข้องรฐั และส่งผลใหป้ระชาชนราว 1 

ลา้นไม่มีไฟฟ้าใช ้ ปธน.ไบเดนมีก าหนดหารือกับนายจอหน์ เบล เอ็ดเวิรด์ ผูว้่าการรฐัลยุเซียนา และเจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่นเก่ียวกบัผลกระทบจากพายลุกู

ดงักล่าว ซึ่งเป็นอีกบททดสอบใหญ่ส าหรบัผูน้  าสหรฐั นอกเหนือจากประเด็นการถอนทหารออกจากอฟักานิสถาน ทัง้นี ้พายเุฮอรเิคนไอดาไดพ้ดัขึ ้น

ฝ่ังบริเวณเขตกัลฟ์โคสตเ์มื่อช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน า้ท่วมเป็นบริเวณกวา้งในรฐันิวยอรก์ นิวเจอรซ์ีย์ และพืน้ท่ี

โดยรอบเมื่อวนัพุธท่ีผ่านมา (1 ก.ย.) ทัง้นี ้มีรายงานผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 9 รายในรฐัลยุเซียนา และยงัมีผูเ้สียชีวิตจากน า้ท่วมหลงัพายุถล่มบรเิวณ

ตะวนัออกเฉียงเหนืออีก 44 รายเมื่อคืนวนัพธุ 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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 ์   340K** 353K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/20121   2.1%** 2.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/2021    1.3%** 1.0% 

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

วนัศุกรท่ี์ 3 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   60.8** 61.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   59.0** 59.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   55.0** 55.5 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   720K 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.   61.9 64.1 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 27 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
 


