
  

                  ราคาทองค ายั งคงพยายามยืน เห นือ 
1,790-1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท าให้มีโอกาสที่ราคาจะ
ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,814 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่
สามารถปรับขึน้ไปยืนได้ จะเกิดแรงขายออกมาอีกคร้ัง 

24 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  นางคามาลา แฮรร์ิส รองประธานาธิบดีสหรฐัไดก้ล่าวสนุทรพจนใ์นระหว่างการเยือนสิงคโปรใ์นวนันี ้โดยเตือนว่าจีนเป็น ภัยคุกคามต่อประเทศต่างๆ ในเอเชีย  
โดยกล่าวหาจีนว่าใชว้ิธีการบีบบงัคบัและข่มขู่ในการกล่าวอา้งสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต ้  "การกระท าของจีนยงัคงบ่อนท าลายความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ
กฎระเบียบ และยงัเป็นภยัคกุคามต่ออธิปไตยของนานาประเทศ"  ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองค า  อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เนื่องจาก ดอลลารอ์่อนค่าลง 
ประกอบกับยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19รายใหม่ในไทยชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 17,165 ราย ลดลงจากช่วงก่อนหน้าซึ่งทะลุ 20,000 ราย นอกจากนี ้มูดีส้ ์คงอันดับความ
น่าเชื่อถือไทย Baa1 คงมมุมองมีเสถียรภาพ พรอ้มคาดเศรษฐกิจไทยปีนีข้ยายตวั 2% ปีหนา้คาดขยายตวัที่ 5.8% รบัเศรษฐกิจโลกฟ้ืนหนุนความหวงัภาคท่องเที่ยว
กลบัมาเติบโต ส่งผลใหค่้าเงินบาทแข็งค่าขึน้จาก 33.30 บาท/ดอลลาร ์สู่ระดบั 32.94 บาท/ดอลลาร ์ปัจจยัดงักล่าวกดดนัราคาทองค าในประเทศ ส าหรบัวนันี ้ติดตาม
การเปิดเผยยอดขายบา้นใหม่ และดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์เพื่อชีน้  าทศิทางราคาทองค าคืนนี ้ ้ แนะน าเปิดสถานะขายเพื่อเก็งก าไรระยะสัน้ 
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,814 ดอลลารต่์อออนซ์ และทยอยปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรบางส่วนหากราคาไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,790-1,784 
ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
24/08/2564 16:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,805.00 1,802.64 -2.36 -0.13 

Spot Silver ($) 23.61 23.66 0.05 0.21 

เงนิบาท (฿/$) 33.24 32.96 -0.28 -0.84 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,150 -100 -0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.70 69.50 0.80 1.16 

ดชันดีอลลาร ์ 92.97 93.08 0.11 0.12 

เงนิยูโร (€/$) 1.1743 1.1735 0.00 -0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,784   1,768  1,751 

       1,814   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) "คามาลา แฮรร์ิส" เตือนจีนเป็นภัยคุกคาม ยืนยันสหรัฐไม่บังคับเอเชียเลือกข้าง  นางคามาลา แฮรร์ิส รองประธานาธิบดีสหรฐัไดก้ล่าวสนุทร
พจนใ์นระหว่างการเยือนสิงคโปรใ์นวนันี ้โดยเตือนว่าจีนเป็นภยัคุกคามต่อประเทศต่างๆ ในเอเชีย ขณะเดียวกันนางแฮรร์ิสไดใ้หค้  ามั่นว่า  สหรฐัจะไม่บีบ
บงัคับใหป้ระเทศในเอเชียตอ้งเลือกขา้งระหว่างสหรฐัและจีนซึ่งต่างก็เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก นางแฮรร์ิสยงั ไดก้ล่าวถึง
วิสยัทศันข์องสหรฐัท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียในเรื่องการก าหนดกฎระเบียบ, สิทธิมนษุยชน, เสรีภาพทางทะเล และการคา้ท่ีปราศจากอุปสรรค นอกจากนี ้นาง
แฮรร์ิสยงัระบวุ่า สหรฐัไดเ้สนอเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมผูน้  ากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปก (APEC) ในปี 2566 ซึ่ง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคณะบริหารของรฐับาลสหรฐัยงัรกัษาค ามั่นสญัญาในเรื่องการสนบัสนุนระบบพหภุาคี  ในการกล่าวสนุทรพจนค์รัง้นี ้นางแฮรร์ิสไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกับจีน โดยกล่าวหาจีนว่าใชวิ้ธีการบีบบังคับและข่มขู่ในการกล่าวอา้งสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้  "การกระท าของจีนยั งคงบ่อน
ท าลายความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของกฎระเบียบ และยงัเป็นภยัคุกคามต่ออธิปไตยของนานาประเทศ"   "ส่วนสหรฐันัน้ การท่ีเรามีส่วนร่วมในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอินโด-แปซิฟิกนัน้ จะไม่เป็นอนัตรายต่อประเทศใดประเทศหน่ึง และเราจะไม่บงัคบัใหใ้ครตอ้งเลือกขา้งระหว่างสหรฐัและจีน" 
นางแฮรร์ิสกล่าว 

• (+) เยอรมนีเผย GDP ขยายตัว 1.6% ใน Q2/2564 จากการบริโภคครัวเรือนและการใช้จ่ายภาครัฐ  ส  านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี 
(Destatis) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจเยอรมนีขยายตวัมากกว่าระดบัคาดการณใ์นไตรมาส 2 ของปีนี ้โดยไดร้บัแรงหนุนจากการบริโภคภาคครวัเรือนและการ
ใชจ้่ายภาครฐั หลังรฐับาลเยอรมนีผ่อนคลายมาตรการต่างๆในการควบคุมโควิด-19   ส  านักงานสถิติฯ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของเยอรมนีเติบโต 1.6% ในไตรมาสสอง หลงัจากมีการทบทวนตวัเลขตามปัจจัยดา้นราคา ฤดูกาล และช่วงเวลา และเป็นตวัเลขท่ีมากกว่าการ
ประมาณการเบือ้งตน้ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 1.5% 

• (+) เตือนยอดตายโควิดในสหรัฐอาจพุ่งกว่าพันราย/วัน ดร.อาชิช จา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรข์องมหาวิทยาลัยบราวน์ในสหรฐัเตือนว่า 
จ านวนผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรฐัอาจจะทะยานขึน้อีกครัง้จนแตะระดบัมากกว่า 1,000 รายต่อวนั "ผมคิดว่าเราจะไดเ้ห็นจ านวนผูเ้สียชีวิตเพิ่ม
สงูขึน้ในอีก 2-3 สปัดาหข์า้งหนา้ และผมคาดการณว่์า รฐัท่ีมีอตัราการแพร่ระบาดสงูอย่างฟลอริดาและลยุเซียน่าจะมีผูเ้สียชีวิตแตะระดบัสงูสดุ ก่อนจะท่ี
ค่อยๆ ลดระดบัลงมา" นายจากล่าว การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาส่งผลใหย้อดผูต้ิดเชือ้และเสียชีวิตทะยานขึน้จนถึงระดบัของช่วงท่ีมีการ
ระบาดหนกัในเดือนก.พ. และส่งผลใหม้ีจ านวนผูป่้วยลน้โรงพยาบาล โดยในขณะนีส้หรฐัมียอดผูต้ิดเชือ้ใหม่รายวนัอยู่ท่ีราว 147,000 ราย นายจากล่าวว่า 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรฐัไดอ้นุมตัิใหใ้ชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากบริษัทไฟเซอร-์ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบแลว้ 
ซึ่งนั่นจะช่วยจูงใจใหม้ีผูม้าเขา้รบัวคัซีนมากพอท่ีจะสกดัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา "ผมคิดว่ามนัจะสรา้งความแตกต่างอย่างมาก เพราะ
ผมมองว่ามีบางคนท่ีรอการอนมุตัิอย่างเต็มรูปแบบนี ้และส าหรบัพวกเขา ผมคิดว่าสิ่งนีจ้ะช่วยได"้  

• (-) 'อิสราเอล' เห็นผลไฟเซอรเ์ข็ม 3 ลด 'เดลตา' ทางการและนักวิทยาศาสตรอ์ิสราเอลเผย ฉีดวคัซีนเข็ม 3 ไดไ้ม่ถึงเดือน เริ่มเห็นผลแลว้ ส  านักข่าว
รอยเตอรร์ายงานขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลและการสมัภาษณ์นักวิทยาศาสตร ์พบว่า ช่วง 10 วันท่ีผ่านมา โควิด -19 เริ่มลดลงในกลุ่ม
ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป โดยกว่า 1 ลา้นคนในกลุ่มนีฉี้ดวคัซีนไฟเซอรเ์ข็มท่ี 3 แลว้ อัตราการแพร่เชือ้ในหมู่ประชาชนอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปท่ีฉีดวคัซีน
แลว้ ท่ีเรียกกันว่าค่าอาร ์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องราววนัท่ี 13 ส.ค. โดยลดลงต ่ากว่า 1 หมายถึง คนท่ีติดเชือ้ 1 คน กระจายไวรสัไปใหค้นอื่นไม่ถึง 1 คน ซึ่ง
อตัราการขยายเชือ้ท่ีต  ่ากว่า 1 หมายถึง การระบาดก าลังลดลง “ตัวเลขยงัคงสงูมาก แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคืออตัราการติดเชือ้และผูป่้วยโรครา้ยแรงท่ีเพิ่ม
สงูขึน้อย่างมากไดล้ดลง เช่นเดียวกับอตัราการแพรร่ะบาดเป็นไปไดว่้าเป็นผลจากวคัซีนเข็ม 3 , คนท่ีออกไปฉีดวคัซีนเข็ม 1 และคนท่ีติดเชือ้ต่อสปัดาหท่ี์
สงูมาก เผลอๆ สัปดาหล์ะ 100,000 คน ตอนนีม้ีภูมิคุม้กันโดยธรรมชาติแลว้” เอราน เซกัล นักวิทยาศาสตรข์อ้มูลสถาบนัวิทยาศาสตรไ์วซแ์มนนแ์ละท่ี
ปรกึษารฐับาลใหค้วามเห็น 

• (-) ‘Moody’s’ คงเรตติง้ไทยที่ Baa1 มองโควิดกระทบจ ากัด ฐานะการคลังแข็งแกร่งรองรับ ‘ช็อก’ ทางเศรษฐกิจได้  บริษัท Moody’s Investors 
Service (Moody’s) ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ไดค้งอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) เอาไวท่ี้ Baa1 หรือเทียบเท่า 
BBB+ และคงมมุมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ท่ีระดบัมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)  
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 23 ส.ค. 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.7** 65.9 

 14.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   61.5** 61.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.5** 62.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.7** 59.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.1** 60.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.5** 59.6 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.2** 63.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.2** 59.9 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.ค.   5.99M** 5.86M 

วนัองัคารท่ี 24 ส.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ค.   698K 676K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   25 27 

วนัพธุท่ี 25 ส.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก  Ifo   100.2 100.8 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนก.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.2% 0.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   6.6% 6.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   345K 348K 

วนัศุกรท่ี์ 27 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนก.ค.   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ค.   0.2% 0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนก.ค.   0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.   1.0% 1.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks (Jackson Hole Symposium)   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM   70.4 70.2 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนส.ค.จาก UoM   - 4.6% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 20 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
 

 


