
  

              ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่ผ่านแนว
ต้าน 1,810-1,814 ดอลลารต์่อออนซ ์มีโอกาสที่ราคาอาจ
อ่อนตัวลง แต่หากยืนเหนือบริเวณ 1,784 ดอลลาร์ต่อ
ออนซไ์ด้ ราคาจะขยับขึน้ทดสอบแนวต้าน  

25 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีจาก  Ifo ปรบัตัวลดลงมาท่ี  99.4 ในเดือนส.ค. จาก 100.7 จุดในก.ค. ซึ่งถือเป็นการปรบัตัวลดลงเป็นเดือนท่ี 2 
ติดต่อกนั จากการประสบปัญหาคอขวดในฝ่ังอุปทาน และความกังวลเก่ียวกับ Covid-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ อีกทัง้ตวัเลขดงักล่าวยงัต ่ากว่าตวัเลขคาดการณข์อง
นักเศรษฐศาสตรท่ี์ส  ารวจโดย The Wall Street Journal ซึ่งคาดท่ีระดบั 100.3 นอกจากนี ้ส  านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) รายงานในวันนีว่้า ยอด
ส่งออกของเยอรมนีไปยงัจีนในเดือนก.ค. ปรบัตวัลง 3.9% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 8.4 พนัลา้นยูโร (9.9 พนัลา้นดอลลาร)์ และนับเป็นยอดส่งออกไปจีนท่ีลดลง
เป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 1 ปี นับตัง้แต่เดือนส.ค. 2020 และนับเป็นยอดส่งออกท่ีลดลงมากท่ีสดุนับตัง้แต่เดือนพ.ค. 2020 ปัจจยัดงักล่าวสกัดการฟ้ืนของสกุล
เงินยูโร ส่งผลใหม้ีแรงขายท าก าไรในตลาดทองค า  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผย ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.ของสหรฐั  แนะน าเนน้เก็งก าไรฝ่ังขายโดยมี
แนวตา้นบริเวณ 1,810-1,814 ดอลลารต์่อออนซ ์ควรแบ่งขายท าก าไรบา้งหากราคาไม่ผ่านแนวตา้นเพื่อรอซือ้คืนเมื่อราคาอ่อนตวัลง ประเมินแนวรบัระยะสัน้
โซน 1,784-1,768 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
25/08/2564  16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.60 1,794.36 -7.24 -0.40 

Spot Silver ($) 23.84 23.79 -0.05 -0.21 

เงนิบาท (฿/$) 32.86 32.72 -0.14 -0.43 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,150 27,850 -300 -1.07 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.14 70.88 -0.26 -0.37 

ดชันดีอลลาร ์ 92.88 92.93 0.05 0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.1755 1.1755 0.00 0.00 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,784   1,768  1,751 

       1,814   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+)  "ไบเดน" ยืนยันถอนทหารจากอัฟกานิสถาน 31 ส.ค. หว่ันภัยคุกคามในสนามบิน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐั กล่าวต่อผูน้  ากลุ่ม 
G7 ในระหว่างการประชุมทางออนไลน์ว่า เขาจะด าเนินการถอนทหารสหรฐัทั้งหมดออกจากอฟักานิสถานภายใน 31 ส.ค. ตามก าหนดเดิม โดย
สหรฐัก าลังเตรียมแผนส ารองฉุกเฉิน หากจ าเป็นตอ้งขยายเวลาดังกล่าว ปธน.ไบเดนแถลงต่อสื่อมวลชน ณ ท าเนียบขาวว่า "ขณะนีเ้ราก าลงัเร่ง
ด าเนินการอพยพใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 31 ส.ค." ซึ่งเป็นการแถลงข่าวครัง้ท่ี 3 นบัตัง้แต่กลุ่มตาลีบนัเขา้ยึดครองอฟักานิสถาน  ปธน.ไบเดนเสริม
ว่า "นอกจากนี ้ผมไดข้อใหก้ระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเตรียมแผนฉกุเฉินเพื่อขยายระยะเวลาหากจ าเป็นเช่นกนั" รายงานระบวุ่า 
ปธน.ไบเดนเผชิญแรงกดดนัทางการเมืองจากชาติพนัธมิตรในยโุรป เช่น องักฤษ รวมถึงสมาชิกพรรคเดโมแครต ใหข้ยายเสน้ตายการถอนทหารออก
จากพืน้ท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปธน.ไบเดนระบุว่า เขาเชื่อมั่นว่า ยิ่งสหรฐัสามารถด าเนินการอพยพใหเ้สร็จสิน้ไดเ้ร็วเท่าไร ก็ยิ่ง เป็นผลดีเท่านั้น 
ปธน.ไบเดนเตือนว่า การอยู่ในอฟักานิสถานนานขึน้อาจสรา้งความเสี่ยงรา้ยแรงต่อกองก าลงัพนัธมิตรและประชาชน โดยกลุ่ม ISIS-K ซึ่งเป็นกลุ่ม
ติดอาวุธย่อยในอฟักานิสถาน อาจสรา้งภยัคุกคามต่อสนามบินนานาชาติฮามิด คารไ์ซ ทัง้นี ้ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรฐัไดอ้พยพหรือช่วยเหลือ
ผูค้นแลว้ประมาณ 70,700 รายออกจากอัฟกานิสถานตั้งแต่วันท่ี 14 ส.ค. และนับตัง้แต่ปลายเดือนก.ค. สหรฐัได้อพยพประชาชนไปแลว้กว่า 
75,900 คน 

• (-) เยอรมนีเผยยอดส่งออกไปจีนเดือนก.ค.ลดลงคร้ังแรกในรอบเกือบหน่ึงปี ส  านกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) รายงานในวนันีว้่า 
ยอดส่งออกของเยอรมนีไปยังจีนในเดือนก.ค. ปรบัตัวลง 3.9% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 8.4 พันลา้นยูโร (9.9 พันลา้นดอลลาร)์ และนับเป็นยอด
ส่งออกไปจีนท่ีลดลงเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 1 ปี ขอ้มลูระบุว่า ยอดส่งออกของเยอรมนีไปจีนปรบัตวัลงเป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่เดือนส.ค. 2563 และ
นบัเป็นยอดส่งออกท่ีลดลงมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงท่ีทั่วโลกไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก  อย่างไร
ก็ดี ยอดส่งออกไปยงัสหรฐัเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 15.3% แตะท่ี 1.08 หมื่นลา้นยโูร 

• (+/-)  นักวิจัยอังกฤษชีป้ระสิทธิภาพวัคซีนโควิดลดลงใน 6 เดือน จ าเป็นต้องฉีดกระตุ้น นกัวิจยัในสหราชอาณาจกัรระบวุ่า ประสิทธิภาพใน
การป้องกนัโรคโควิด-19 ของวคัซีนไฟเซอร/์ไบออนเทค และออกซฟ์อรด์/แอสตรา้เซนเนกา้จ านวน 2 โดสนัน้ จะเริ่มลดลงภายใน 6 เดือน ซึ่งตอกย า้
ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร ์ ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลจากการศึกษาของ ZOE COVID แสดงให้เห็นว่า 
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ของวคัซีนไฟเซอรห์ลงัจากฉีดโดสท่ี 2 ผ่านไป 5-6 เดือนจะลดลงจากระดบั 88% เหลือ 74%  ส่วนวคัซีน
ของแอสตรา้เซนเนกา้จะมีประสิทธิภาพลดลงจาก 77% เหลือ 67% หลงัฉีดโดสท่ี 2 ในเวลา 4-5 เดือน ผลการศกึษาดงักล่าวรวบรวมขอ้มลูจากผล
การทดลองมากกว่า 1.2 ลา้นครัง้ โดยการวิเคราะหข์อ้มลูก่อนหนา้นีช้ีใ้หเ้ห็นว่า วคัซีนสามารถใหผ้ลในการป้องกันโรคอย่างนอ้ย 6 เดือน  นายทิม 
สเปคเตอร ์นักวิจัยหลักของการศึกษา ZOE COVID กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ท่ีเลวรา้ยท่ีสุด ประสิทธิภาพการป้องกันในกลุ่มผูสู้งอายุและ
บุคลากรทางการแพทย ์อาจลดลงต ่ากว่า 50% ในช่วงฤดูหนาว  ทั้งนี ้สหราชอาณาจกัรเริ่มวางแผนฉีดวคัซีนกระตุน้เข็ม 3 ใหก้ับประชาชนในปี นี ้
หลงัจากบรรดาท่ีปรกึษาดา้นวคัซีนกล่าวว่า อาจจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนโดสท่ี 3 ใหแ้ก่ผูส้งูอายุและผูอ้่อนแอท่ีสดุตัง้แต่เดือนก.ย.นี ้

• (+/-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว นักลงทุนจับตาประชุมเฟดที่แจ็กสันโฮล-ข้อมูลศก.เยอรมนี ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัในกรอบแคบ โดย
หุน้กลุ่มท่องเที่ยวทะยานขึน้ต่อเนื่องแตะระดบัสงูสดุในรอบสปัดาห ์ขณะเดียวกนันกัลงทุนจบัตาการประชมุประจ าปีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล รฐัไวโอมิง ในวนัท่ี 26-28 ส.ค.นี ้รวมถึงรายงานดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนส.ค.จากสถาบนั Ifo ของเยอรมนีดว้ย   ดชันี 
Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 471.75 จดุ ลดลง 0.04 จดุ หรือ -0.008% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,912.85 จุด 
เพิ่มขึน้ 7.00 จดุ หรือ +0.04% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,683.18 จดุ เพิ่มขึน้ 18.87 จดุ หรือ +0.28% 

 
 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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.   708K** 676K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   9** 27 

วนัพธุท่ี 25 ส.ค. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนส.ค.จาก  Ifo   99.4** 100.8 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.3% 0.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -1.9M -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 ้
 

 


