
  

               ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด 1,813-1,807 
ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตัวขึน้ ประเมินแนวต้านบริเวณ 
1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ดี วันนีต้ลาดทองค านิวยอรก์จะ
ปิดท าการในวันแรงงาน (Labor Day) ส่งผลให้ปริมาณซื้อขายจะ
เบาบางกว่าปกติ 

6 กันยายน 2564    

 

สรุป  ส่ือต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า ธนาคารของรฐับาลจีนไดเ้ขา้ซือ้สกุลเงินดอลลารใ์นตลาดสปอตภายในประเทศเมื่อช่วงเย็นวนั
ศุกรท์ี่ผ่านมา (3 ก.ย.) โดยมีเป้าหมายสกัดการแข็งค่าของค่าเงินหยวน หลังตัวเลขการจา้งงานสหรฐัเดือนส.ค .ชะลอตัว ปัจจัยดังกล่าวกระตุน้
ดอลลารฟ้ื์นขึน้ ส่งผลสกดัช่วงบวกของราคาทองค า  ส าหรบัวนันี ้ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ขณะที่ปรมิาณซือ้ขายในช่วงตลาดสหรฐัจะ
เบาบางกว่าปกติ เนื่องจากตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองค านิวยอรก์จะปิดท าการในวนัแรงงาน (Labor Day)  แนะน าเนน้เก็งก าไรระยะสัน้ การ
เขา้ซือ้ควรรอราคาอ่อนตวัลงบริเวณแนวรบั 1,813-1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่
ผ่านโซน 1,833-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
6/09/2564 16:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.10 1,825.09 -1.01 -0.06 

Spot Silver ($) 24.69 24.74 0.05 0.20 

เงนิบาท (฿/$) 32.48 32.44 -0.05 -0.14 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,050 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.42 72.00 -0.42 -0.58 

ดชันดีอลลาร ์ 92.12 92.25 0.13 0.14 

เงนิยูโร (€/$) 1.1879 1.1862 0.00 -0.14 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,807   1,789  1,775 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+)  ขุนคลังออสซ่ีเตือนภาคธุรกิจลดพ่ึงพาตลาดจีน หว่ันความตึงเครียดรอบใหม่กระทบการค้า นายจอช ฟรายเดนเบิร ์ก รัฐมนตรี

กระทรวงการคลงัออสเตรเลียระบวุ่า ออสเตรเลียตอ้งสรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาจีนซึ่งเป็นคู่คา้รายใหญ่ของออสเตรเลีย พรอ้ม

ทัง้เตือนภาคธุรกิจใหเ้ตรียมพรอ้มรบัความตงึเครียดรอบใหม่กบัรฐับาลจีน ทัง้นี ้ความสมัพนัธร์ะหว่างออสเตรเลียและจีนเป็นไปอย่างตงึ เครียดหลงัจากท่ี

ออสเตรเลียแบนโครงข่าย 5G ของหวัเว่ยในปี 2561 และย ่าแย่ลงอีกเมื่อรฐับาลออสเตรเลียเรียกรอ้งใหม้ีการสอบสวนหาตน้ตอการระบาดของโควิด -19 

ซึ่งพบครัง้แรกท่ีจีนโดยอิสระ ทางดา้นรฐับาลจีนไดต้อบโตอ้อสเตรเลียดว้ยการขึน้ภาษีน าเขา้สินคา้โภคภัณฑ ์รวมถึงขา้วบารเ์ลย ์ไวน ์แ ละองุ่น   นายฟ

รายเดนเบิรก์ระบุว่า "การท่ีจีนพุ่งเป้ามาท่ีเศรษฐกิจของออสเตรเลียเป็นเรื่องท่ีรูก้ันดีอยู่แล้ว" ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า "การเผชิญกับการแข่งขันเชิง

ยทุธศาสตรเ์ป็นความจริงใหม่ท่ีเราตอ้งเจอแน่นอนในปัจจุบนั และเป็นไปไดว่้าในอนาคตดว้ย" นายฟรายเดนเบิรก์ระบุอีกว่า ภาคธุรกิจควรมอ งหาตลาด

ใหม่ๆ ท่ีเปิดกวา้งภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรีเมื่อเร็วๆ นี ้  ทัง้นี ้เศรษฐกิจของออสเตรเลียซึ่งมีมลูค่า 2 ลา้นลา้นดอลลารอ์อสเตรเลียนัน้  มีความเสี่ยงท่ีจะ

เขา้สู่ภาวะถดถอยเป็นครัง้ท่ี 2 ไปอีกหลายปี หลงัจากท่ีรฐัใหญ่ๆ ยงัคงเผชิญกบัมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อสกดัโควิด-19 อย่างไรก็ดี ถึงแมจ้ะเผชิญกบัความ

ตงึเครียดทางการทตู มลูค่าการส่งออกสินคา้ของออสเตรเลียไปจีนในรอบ 1 ปีไดท้ าสถิติสงูเป็นประวตัิการณอ์ยู่ท่ี 1.94 หมื่นลา้นดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อ

นบัจนถึงวนัท่ี 31 ก.ค.ท่ีผ่านมา เพิ่มขึน้ 72% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีแรงหนนุจากการความตอ้งการสินแรเ่หล็กท่ีเพิ่มขึน้มาก 

• (+)  เยอรมนีเผยยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานพุ่งเกินคาด รับดีมานดต่์างชาติแข็งแกร่ง ส  านักงานสถิติของรฐับาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว่้า ยอด

สั่งซือ้สินคา้ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เริ่มจดัท าขอ้มลูเมื่อปี 2534 

ขานรบัดีมานดอ์นัแข็งแกร่งในหมู่ผูซ้ือ้ต่างชาติ ตัวเลขดงักล่าวเพิ่มขึน้สวนการคาดการณ์ของนักวิเคราะหซ์ึ่งคาดว่าจะหดตวัลง 1.0% บ่ งชีว่้าเศรษฐกิจ

เยอรมนีในช่วงครึ่งปีหลงัมีแนวโนม้สดใส ขอ้มลูจาก FSO ระบุว่า ยอดสั่งซือ้ภายในประเทศลดลง 2.5% ในเดือนก.ค. ขณะท่ียอดสั่งซือ้จากต่างประเทศ

เพิ่มขึน้ 8%  ส่วนยอดสั่งซือ้จากประเทศในกลุ่มยูโรโซนปรบัตวัลง 4.1% ขณะท่ียอดสั่งซือ้จากภูมิภาคอื่นทั่วโลกดีดตวัขึน้ 15.7% โดยค าสั่งซือ้ส่วนใหญ่

มาจากอตุสาหกรรมการต่อเรือ 

• (-) แบงกจี์นรุกซื้อเงินดอลล์วันศุกร์ สกัดหยวนแข็งค่าเทียบดอลล์หลังจ้างงานสหรัฐชะลอตัว สื่อต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 

ธนาคารของรฐับาลจีนไดเ้ขา้ซือ้สกุลเงินดอลลารใ์นตลาดสปอตภายในประเทศเมื่อช่วงเย็นวนัศุกรท่ี์ผ่านมา (3 ก.ย.) โดยมีเป้าหมายท่ีจะฉดุเงินหยวนให้

อ่อนค่าลงก่อนท่ีตลาดจะปิดท าการซือ้ขายในวันดังกล่าว   ค่าเงินหยวนในตลาดสปอตของจีนแข็งค่าขึน้เมื่อวันศุกรเ์มื่อเทียบกับสกุลเงิน ดอลลาร ์

หลังจากสหรฐัเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 235,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไวท่ี้ระดับ 

720,000 ต าแหน่ง และนอ้ยกว่าเดือนก.ค.ซึ่งพุ่งขึน้ 1,053,000 ต าแหน่ง  แหล่งข่าวระบวุ่า การท่ีธนาคารของรฐับาลจีนเขา้ซือ้สกลุเงินดอลลารเ์มื่อวนัศกุร์

นัน้ มีเป้าหมายท่ีจะควบคมุการแข็งค่าของเงินหยวน และส่งผลใหค้่าเงินหยวนในตลาดสปอตปิดท่ีระดบั 6.4585 หยวนต่อดอลลาร ์หลงัพุ่งขึน้แตะระดบั 

6.4305 หยวนต่อดอลลาร ์ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 17 ก.ค.ปีนี ้

• (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับคาดการณ์เฟดไม่เร่งห่ัน QE ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดในแดนบวกวนันี ้ขานรบัคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรฐั 

(เฟด) จะไม่เรง่ปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขจา้งงานท่ีอ่อนแอ ณ เวลา 14.25 

น. ตามเวลาไทย ดชันี STOXX 600 อยู่ท่ี 473.35 จุด เพิ่มขึน้ 1.42 จดุ หรือ 0.30%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,818.44 จุด เพิ่มขึน้ 

37.24 จุด หรือ 0.23% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,704.35 จดุ เพิ่มขึน้ 14.36 จดุ หรือ 0.22%  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผย

เมื่อวนัศุกรว่์า ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 235 ,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไวท่ี้ระดับ 720,000 

ต าแหน่ง และนอ้ยกว่าเดือนก.ค.ซึ่งพุ่งขึน้ 1,053,000 ต าแหน่ง 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 6 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   3.4%** 4.1% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   19.6** 22.2 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

วนัองัคารท่ี 7 ก.ย. 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   35.3 42.7 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   30.2 40.4 

วนัพธุท่ี 8 ก.ย. 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.05M 10.07M 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 00.10น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   1.0% 1.0% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   9.1% 9.0% 

 13.00น. เยอรมนี ดลุการคา้เดือนก.ค.   13.3B 13.6B 

 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธาน ECB : คริสติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   - 340K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -7.2M 

 22.05น. สหรฐัฯ FOMC Member Daly Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 10 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.0% 0.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนส.ค.   0.5% 1.0% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.   0.6% 0.6% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 03 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


