
  

                    หากราคายืนเหนือโซน 1,807 ดอลลาร์ต่อ
ออนซไ์ด้อาจท าให้เห็นการดีดตัวขึน้ แต่หากยังไม่สามารถขึน้
ไปยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ อาจ
เหน็การย่อตัวของราคาลงเพื่อสร้างฐานราคาอีกคร้ัง 

7 กันยายน 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัร่วงจาก High บริเวณ 1,827.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ลงสู่ Low บริเวณ 1,811.77 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงกดดนัจากดชันีดอลลาร์
ฟ้ืนตวัขึน้มายืนเหนือ 92.20 ฟ้ืนจาก Low รอบ 1 เดือนบริเวณ 91.947 ท่ีท าไวใ้นวนัศกุรท่ี์ผ่านมา ขณะที่ค่าเงินยโูรเทียบดอลลารย์งัคงถกูแรงขายท าก าไรและไม่
สามารถขึน้ไปยืนเหนือระดับแนวตา้นทางจิตวิทยาบริเวณ 1.1900 ได ้หลงัการเปิดเผยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW ของยูโรโซนท่ีออกมาแย่เกินคาด จึง
สกัดการแข็งค่าของยูโร ขณะเดียวกันยโูรเผชิญแรงขายท าก าไรก่อนท่ีธนาคารกลางยโุรป(ECB) จะจัดการประชมุนโยบายในวนัพฤหสับดีนี ้ นอกจากนี้ ทองค า
ไดร้บัแรงกดดนัจาก อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีทะยานขึน้อย่างแข็งแกร่งมาเคลื่อนไหวท่ีระดบั 1.361% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุรอบกว่า 1 สปัดาห ์
สืบเน่ืองจากการเปิดเผยรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานสหรฐัในวันศุกรท่่ี์ออกมาดีเกินคาด ซึ่งสะทอ้นว่าเงินเฟ้อสหรฐัยงัอยู่ระดับสูง จึงส่งผลกระทบต่อความ
เคลื่อนไหวของอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 10 ปีซึ่งค่อนขา้งอ่อนไหวต่อการขยับขึน้ของเงินเฟ้อ เป็นอีกปัจจัยส าคัญกดดนัราคาทองค าซึ่งไม่ไดใ้ห้
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  แนะน าเนน้เก็งก าไรระยะสัน้ การเขา้ซือ้ควรรอราคาอ่อนตวัลงบริเวณ
แนวรบั 1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
7/09/2564 16:26 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.04 1,812.19 -10.85 -0.60 

Spot Silver ($) 24.67 24.33 -0.34 -1.38 

เงนิบาท (฿/$) 32.46 32.59 0.14 0.42 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.08 72.48 0.40 0.55 

ดชันดีอลลาร ์ 92.21 92.20 -0.01 -0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1869 1.1874 0.00 0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,807   1,789  1,775 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนชะลอการซื้อขายขณะจับตาประชุม ECB ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดในแดนลบวันนี ้โดยหุ้นกลุ่มสื่อและ
สาธารณูปโภคดิ่งลงฉุดตลาด ขณะที่นักลงทุนชะลอการซือ้ขายเพื่อติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสปัดาหนี์ ้อย่างไรก็ดี ดชันีตลาดหุน้
ยโุรปเคลื่อนไหวใกลร้ะดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์  ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 475.10 จดุ ลดลง 0.09 จดุ หรือ -0.02% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนี
เปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,896.56 จดุ ลดลง 35.56 จุด หรือ -0.22% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,731.36 จุด ลดลง 12.14 จดุ หรือ -
0.18% 

• (-) มีผลอย่างเป็นทางการวันนี้!! Bitcoin เป็นสกุลเงินตราของเอลซัลวาดอร์ วันนี ้(7 ก.ย.2564) Bitcoin ได้กลายเป็นสกุลเงินท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างเป็นทางการในเอลซลัวาดอรซ์ึ่งเป็นระยะเวลาคลอ้ยหลงั 3 เดือนนบัจากท่ีกฎหมาย Bitcoin ผ่านสภานิติบญัญัติ   การเคลื่อนไหวครัง้นีถื้อ
เป็นครัง้แรกของโลก  นายนายิบ บูเคเล ประธานาธิบดี เอลซลัวาดอรก์ล่าวในทวิตเตอรว่์า "กระบวนการบิตคอยน"์ ในประเทศนัน้มาพรอ้มๆ กับ  "เสน้โคง้
แห่งการเรียนรู"้ สภานิติบญัญัติของเอลซลัวาดอรผ์่านกฎหมายเมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เสียงขา้งมาก 62 คนโหวตเห็นชอบรา่งกฎหมาย
นี ้ขณะที่ 19 คนคดัคา้นและงดออกเสียง 3 คน  บิตคอยน ์กลายเป็นเงินท่ีถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการในวนันี ้(7 ก.ย.2564) โดยประชาชนใน ประเทศ
สามารถใช ้บิตคอยนช์ าระค่าสินคา้ บริการ และแมแ้ต่ภาษีไดซ้ึ่งการใชบ้ิตคอยนจ์ะคู่ขนานไปกบัการใชด้อลลารส์หรฐัฯ ซึ่งหมนุเวียนไปทั่วประเทศตัง้แต่ปี 
2544 ราคาของคริปโทเคอรเ์รนซีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกตามมูลค่าตลาดเพิ่มขึน้มากกว่า 1.30% ในช่วง 24 ชั่ว โมง และขณะนีก้ าลังซือ้ขายอยู่ ท่ีประมาณ 
$52,500 

• (-) นักขุดคริปโทเวียดนามพุ่ง รับตลาดขาขึ้น ราคาอุปกรณ์สูงขึ้นตาม ความตอ้งการอุปกรณ์ขุดคริปโท (Rig) ในเวียดนามพุ่งสูงขึน้ รบัตลาดคริ
ปโทกลบัมาเป็นขาขึน้ หลงัซบเซาไปอย่างมากในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา, ราคาอุปกรณข์ุดพุ่งสงูขึน้ตาม จากรายงานของส านักข่าว VnExpress ในวนั
จนัทรท่ี์ผ่านมา ไดร้ายงานว่าความตอ้งการอปุกรณข์ดุคริปโทเคอรเ์รนซีในประเทศเวียดนามก าลงัเพิ่มขึน้อย่างสงู พรอ้มกับผูค้นจ านวนมากท่ีตอ้งการเขา้
มาในอตุสาหกรรมการขดุคริปโทอย่าง Bitcoin, Ether และอื่นๆ  

• (-)  จีนเผยผลวิจัยชี้วัคซีนซิโนแวคโดส 3 ช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันเดลต้า 2.5 เท่า ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรจ์ีน 
(Chinese Academy of Sciences) มหาวิทยาลัยฟูตัน และบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ไดเ้ปิดเผยผลการวิจัยท่ีระบุว่า ผู้ท่ีไดว้ัคซีนป้องกันไวรสัโควิด -19 
ของบริษัทซิโนแวค ในโดสท่ี 3 (บูสเตอร)์ ครบ 4 สปัดาหจ์ะมีภูมิคุม้กันไวรสัสายพันธุเ์ดลตา้มากกว่าผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบ 2 โดสเป็นระยะเวลา 6 เดือน 2.5 
เท่า  สถาบันบณัฑิตวิทยาศาสตรจ์ีน กล่าวว่าผลการวิจัยดงักล่าวมาจากการทดสอบอาสาสมัครจ านวน 66 คน ซึ่งอาสาสมคัร 38 คนท่ีไดร้บัวคัซีน 2 
โดสและ 3 โดส โดยการวิจัยดังกล่าวเกิดขึน้ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวค หลังการระบาดของไวรสัโควิด -19 สายพันธู์
เดลตา้ ท่ีท าใหย้อดผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศท่ีมีอตัราการฉีดวคัซีนสงูที่สดุในโลกอย่างสหรฐัฯ และ สิงคโปร ์  จากการระบาดของไวรสั
สายพนัธุเ์ดลตา้ ไดท้ าใหห้ลายประเทศท่ีใชว้ัคซีนของซิโนแวค เป็นหลกัเปลี่ยนมาใชว้คัซีนของบริษัทไฟเซอร ์หรือ แอสตรา้เซนเนกา้ มาเป็นวคัซีนกระตุน้
ในโดสที่ 3 โดยมีเงื่อนไขว่าผูท่ี้ไดร้บัการฉีดวคัซีนจะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนซิโนแวคมาแลว้ 2 โดส ขณะท่ีบางประเทศไดป้ฎิเสธที่จะใชว้คัซีนของ ซิโนแวค 
โดยใหเ้หตุผลว่าวัคซีนดังกล่าวยงัขาดขอ้มูลท่ีบ่งชีว่้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชือ้ไวรสัสายพันธุ์เดลตา้ได ้ ทั้งนี ้บริษัทซิโนแวค ไดจ้ัดส่งวัคซีน
ป้องกนัไวรสัโควิด-19 ไปยงัหลายสิบประเทศทั่วโลก เป็นจ านวนมากกว่า 1.8 พนัลา้นโดสตลอดช่วง 8 เดือนท่ีผ่านมา 

• (+/-) เกาหลีเหนือเตรียมจัดพิธีสวนสนามฉลองก่อต้ังประเทศสัปดาหนี์ ้ส  านกัข่าวยอนฮบัรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวในกองทพัว่า เกาหลีเหนือก าลงั
เตรียมจัดพิธีสวนสนามในสปัดาหนี์ ้เพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้งประเทศ โดยวนัหยุดท่ีจะถึงในเกาหลีเหนือประกอบดว้ยวนัชาติในวนัท่ี 9 ก .ย. และวัน
ฉลองครบรอบการก่อตัง้พรรคแรงงานเกาหลีเหนือในวนัท่ี 10 ต.ค. รายงานข่าวระบุว่า พิธีสวนสนามดงักล่าวน่าจะมีขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย.นี ้ซึ่งเป็น
วนัชาติ เมื่อประเมินจากความคืบหนา้ในการเตรียมงานหลงัพบกองทหารจ านวนมากในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือ  พิธีสวนสนามครัง้นีค้าดว่าจะมีขึน้
ในตอนกลางคืนอย่างท่ีเกาหลีเหนือเคยท าในพิธีครัง้ก่อนๆ โดยเกาหลีเหนือใชก้ารเดินสวนสนามครัง้ล่าสุดเพื่อเปิดตัวอาวุธใหม่ของกองทัพ  รวมถึง
ขีปนาวธุขนาดใหญ่ และส าหรบัครัง้นีอ้าจมีการส่งสญัญาณถึงเกาหลีใตแ้ละสหรฐัดว้ย หลงัเกาหลีเหนือเพิ่งประกาศคดัคา้นการซอ้มรบระหว่างเกาหลีใต้
กบัสหรฐัเมื่อเดือนท่ีผ่านมา 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังกอ่น 

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   31.1** 42.7 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   26.5** 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 ้

 
 

 

 

 


