
  

              หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,802-
1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาอีก
คร้ัง ประเมินแนวรับ 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับต ่าสุดของวัน
ก่อนหน้า) แต่หากไม่สามารถยืนได้ก็จะเห็นการอ่อนตัวลงต่อ
ทดสอบแนวรับถัดไปโซน 1,768 ดอลลารต์่อออนซ ์

26 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  ฝรั่งเศสเตรียมยุติปฏิบัติการอพยพประชาชนในอฟักานิสถานเย็นวนัศุกรนี์ ้ ขณะท่ีทางดา้นสหรฐัและพนัธมิตรขอใหป้ระชาชนออกจากสนามบินในกรุง
คาบูลวนันี ้เน่ืองจากหวั่นเกรงเหตุก่อการรา้ยของกลุ่มติดอาวุธไอเอส ในขณะที่กองก าลงัตะวนัตกเร่งอพยพผูค้นใหไ้ดม้ากท่ีสดุก่อนถึงเสน้ตายในวนัท่ี 31 ส.ค. 
ส่งผลใหท้ั่วโลกรอจับตาสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ราคาทองค าถูกกดดนั หลังนักลงทุนระวังการถือครองทองค า
ก่อนท่ีจะทราบผลการประชมุประจ าปีของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท่ีเมืองแจ็กสนั โฮล รฐัไวโอมิง ซึ่งนักลงทนุรอจบัตาแถลงการณข์องนายเจอโรม พาวเวล ใน
วนัศุกรนี์ ้ว่าจะส่งสญัญาณการด าเนินนโยบายการเงินอย่างไร  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยประมาณการครัง้ท่ี 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021 และจ านวนผู้
ขอรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาหข์องสหรฐั  เบือ้งตน้ แนะน าแบ่งทองค าออกขายหากมีการปรบัตวัขึน้มาไม่ผ่านแนวตา้น 1,802-1,810 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากราคาปรบัตวัลงไม่หลดุแนวรบัโซน 1,782-1,768 ดอลลารต์่อออนซใ์หท้ยอยเขา้ซือ้คืนเพื่อปิดสถานะขายท าก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
26/08/2564  16:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,789.92 1,784.88 -5.04 -0.28 

Spot Silver ($) 23.82 23.65 -0.17 -0.71 

เงนิบาท (฿/$) 32.82 32.74 -0.08 -0.24 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,700 -150 -0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.84 71.54 -0.30 -0.42 

ดชันดีอลลาร ์ 92.82 92.94 0.12 0.13 

เงนิยูโร (€/$) 1.1772 1.1759 0.00 -0.11 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

      1,782   1,768  1,751 

       1,810   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) ฝรั่งเศสเตรียมยุติปฏิบัติการอพยพปชช.ในอัฟกานิสถานเย็นวันศุกรนี์ ้หวั่นกลุ่ม IS โจมตี นายฌอง กัสเต็กซ ์นายกรฐัมนตรีฝรั่งเศสกล่าวกับสถานี
วิทยุ RTL ว่า ฝรั่งเศสจะไม่สามารถอพยพคนออกจากอฟักานิสถานไดห้ลังจากวันศุกรน์ี ้(27 ส.ค.) เป็นตน้ไป "เราจะด าเนินการอพยพไปจนถึงเย็นวนัพรุ่ งนี"้ 
นายกสัเต็กซเ์ผยวนันี ้ ทางดา้นสหรฐัและพนัธมิตรขอใหป้ระชาชนออกจากสนามบินในกรุงคาบลูวนันี ้เนื่องจากหวั่นเกรงเหตกุ่อการรา้ยของกลุ่มติดอาวธุไอเอส 
ในขณะที่กองก าลงัตะวนัตกเร่งอพยพผูค้นใหไ้ดม้ากที่สดุก่อนถึงเสน้ตายในวนัที่ 31 ส.ค.  อนึ่ง แรงกดดนัในการอพยพชาวต่างชาติและชาวอฟักนัหลายพนัคน
ที่ช่วยเหลือประเทศตะวนัตกในช่วงสงคราม 20 ปีกบักลุ่มตาลีบนัไดท้วีความรุนแรงมากขึน้ โดยกองทพัสหรฐัและพนัธมิตรทัง้หมดจะออกจากสนามบินในกรุง
คาบลูสปัดาหห์นา้ 

• (+) รมต.อังกฤษเตือนพลเมืองออกห่างสนามบินคาบูล ชีเ้ส่ียงตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายทุกขณะ อังกฤษและสหรฐัไดอ้อกค าเตือนแก่
พลเมืองที่ยงัติดคา้งในอฟักานิสถานใหอ้ยู่ห่างจากสนามบินกรุงคาบลู เนื่องจากมีโอกาสเส่ียงสงูจากการถกูโจมตีโดยกลุ่มผูก้่อการรา้ยในขณะนี ้ นายเจมส ์เฮป
ปีย ์รฐัมนตรีดา้นกองทพัขององักฤษออกมาเตือนวนันีว้่า การโจมตีของผูก้่อการรา้ยที่สนามบินอาจเกิดขึน้ภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยกล่าวว่าภัยคกุคามดงักล่าวมี
แนวโนม้เป็นไปไดแ้ละก าลงัใกลเ้ขา้มาทุกขณะ รฐัมนตรียงัระบุว่า ภัยคุกคามจากผูก้่อการรา้ยนอกสนามบินกรุงคาบูลเป็นอันตรายถึงชีวิต ท่ ามกลางความ
กงัวลเกี่ยวกบักลุ่มก่อการรา้ยที่เรียกว่า ไอสิส-เค (Isis-K) ในอฟักานิสถาน "ผมบอกไดแ้ค่ว่า สถานการณต์อนนีล่้อแหลม ภัยคกุคามนัน้มีสิทธ์ิเกิดขึน้และก าลงั
ใกล้เข้ามา เป็นอันตรายถึงชีวิต และเราคงไม่พูดแบบนี ้ถ้าเราไม่กังวลมากๆ ถึงการตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มไอเอส" นายเฮปปีย์กล่าวในราย การ BBC 
Breakfast 

• (-)  ยอดค้าปลีกในเกาหลีใต้เดือนก.ค.พุ่ง 13.1% ส่ังซือ้ออนไลนแ์กร่งท่ามกลางโควิด กระทรวงการคา้ อตุสาหกรรม และพลงังานของเกาหลีใตเ้ปิดเผย
ในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกของเกาหลีใตท้ัง้จากออนไลนแ์ละออฟไลนใ์นเดือนก.ค. ปรบัตวัขึน้ 13.1% หากเทียบรายปี และปรบัตวัขึน้ในอตัราเลขสองหลกัติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ 6 โดยไดร้บัแรงหนนุจากอุปสงคส์ินคา้ออนไลนท์ี่เพิ่มขึน้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายไดข้องผูค้า้ปลีกออฟไลนป์รบัตวัขึน้ 7% ส่วน
รายไดข้องกลุ่มผูค้า้ปลีกออนไลนท์ะยานขึน้ 20.2% ในเดือนก.ค. โควิด-19 กลบัมาระบาดหนักในเกาหลีใตอ้ีกครัง้ในช่วงตน้เดือนก.ค. ขณะความตอ้งการซือ้
อาหารและเครื่องด่ืมในรูปแบบออนไลนเ์พิ่มขึน้ เนื่องจากผูค้นนิยมท าอาหารเองที่บา้น นอกจากนี ้คลื่นความรอ้นในฤดูรอ้นยงัช่วยหนุนความตอ้งการเครื่องใช้
ภายในบา้น เช่น เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ ส่วนรายไดข้องรา้นคา้ประเภทเอาทเ์ล็ทเพิ่มขึน้ 7.3%, ของหา้งสรรพสินคา้เพิ่มขึน้ 7.8% และของรา้นสะดวกซือ้
เพิ่มขึน้ 7.0%  ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ยอดคา้ปลีกออนไลนย์งัคงขยายตวัในอตัราเลขสองหลกั อนัเนื่องมาจากความตอ้งการที่แข็งแกร่งในดา้นบริการจดัส่ง
อาหาร 

• (-) นายกฯ นิวซีแลนดย์ัน‘ล็อกดาวน’์สกัดเดลตาได้ผล นายกฯ นิวซีแลนดแ์ถลง การล็อกดาวนเ์ขม้งวดทั่วประเทศช่วยสกัดการระบาดของโควิดสายพันธุ์
เดลตาได ้แมจ้ านวนผูติ้ดเชือ้รายใหม่สงูขึน้ วนันี ้(26 ส.ค.) นิวซีแลนดพ์บผูติ้ดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 68 คน ส่งผลยอดสะสมผูติ้ดเชือ้ระลอกล่าสดุทัง้ประเทศ 
277 คน ในจ านวนนีอ้ยู่ในโอ๊คแลนด ์263 คน อยู่ในกรุงเวลลิงตนั 14 คน ขณะที่ประชาชนทัง้ประเทศ 5 ลา้นคนตอ้งอยู่บา้นตามค าสั่งล็อกดาวน ์โรงเรียนและที่
ท  างานส่วนใหญ่ปิดบริการไปจนถึงสิน้เดือน ส.ค.เป็นอย่างนอ้ย นายกรฐัมนตรีจาซินดา อารเ์ดิร์น แถลงยอมรบัว่า การล็อกดาวนส์่งผลกระทบต่อประชาชนแต่
จ าเป็นตอ้งท าเพื่อสกดัการระบาดของสายพนัธุเ์ดลตา 

• (+/-)  ผู้ว่าฯเทก็ซัสส่ังห้ามหน่วยงานในรัฐออกมาตรการบังคับฉีดวัคซีนโดยไม่สมัครใจ นายเกรก็ แอบบอตต ์ผูว้่าการรฐัเท็กซสั ประกาศสั่งหา้มการออก
ขอ้ก าหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในรฐั ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึน้เพียง 2 วนัหลงัจากที่ส  านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) 
อนุมติัการใชว้คัซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร-์ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบ  ค าสั่งระบุว่า "ไม่มีหน่วยงานรฐับาลใดสามารถบงัคับใหบุ้คคลอื่นเขา้รบั
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ได"้ โดยยกเวน้สถานที่บางแห่ง เช่น สถานดูแลผูส้งูอายุและศูนยพ์กัอาศยัที่รฐัสนับสนุน ค าสั่งดงักล่าวท าใหห้น่วยงานรฐัใน
เท็กซสั ไม่ว่าจะเป็นตวัแทนรฐั รฐับาลทอ้งถิ่น มหาวิทยาลยั โรงเรียนรฐับาล และองคก์รอื่นๆ ที่ไดร้บัเงินสนบัสนนุจากรฐั จะถูกหา้มไม่ใหบ้งัคบัใหพ้นกังานของ
ตนเองหรือบุคคลที่มาใชบ้ริการตอ้งรบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หรือแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีน  ขณะเดียวกนั นายแอบบอตตย์งัขอใหฝ่้ายนิติบญัญัติ
ของรฐัพิจารณารา่งกฎหมายที่ระบวุ่า รฐับาลทอ้งถิ่นสามารถออกค าสั่งฉีดวคัซีนไดห้รือไม่ และถา้ท าได ้ควรจะใชข้อ้ยกเวน้ใด ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า แมว้่า
จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครัง้ใหม่ในรฐัเท็กซัส แต่นายแอบบอตตย์ังคงปฏิเสธขอ้ก าหนดใหฉี้ดวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 หรือสวมใส่หนา้กาก
อนามยั พรอ้มสั่งหา้มเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นบงัคบัขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 

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.   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.   0.7%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนก.ค.   -0.1%** 0.9% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.0M** -3.2M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 2/2021   6.7% 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 ้
 

 


