
  

                       ประเมินแนวรับในบริเวณ 1,807-1,789 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หากยืนได้แข็งแกร่ง  ลุ้นราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน
โซน  1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับสูงสุดของเดือน ก.ค.) หาก
ไม่ผ่านอาจมีแรงขายท าก าไรระยะสั้นเข้ามา หากผ่านได้ราคามี
โอกาสปรับตัวขึน้ทดสอบแนวต้านถัดไป 

30 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  โฆษกกลุ่มตาลีบนั กล่าวว่า การโจมตีดว้ยโดรนของสหรฐัที่มุ่งเป้าไปยงัผูต้อ้งสงสยัวางระเบิดฆ่าตวัตายในกรุงคาบูลเมื่อวนัอาทิตยท์ี่ผ่านมา
นัน้ ส่งผลใหม้ีพลเรือนเสียชีวิตในเหตุดงักล่าว และประณามสหรฐัที่ลม้เหลวในการแจง้เหตุใหต้าลีบนัทราบก่อนสั่งโจมตี  ทัง้นี ้นายซาบีฮลุเลาะห ์มู
จาฮิด โฆษกกลุ่มตาลีบนั เปิดเผยกบัส านกัข่าว CGTN ของจีนในวนันีว้่า มีพลเรือน 7 รายเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรฐั พรอ้มระบุว่าการกระท า
ของสหรฐัในดินแดนอฟักานิสถานนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แนวโนม้ดงักล่าวกระตุน้แรงซือ้ทองค า ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดท าสญัญาขาย
บา้นที่รอดปิดการขายของสหรฐั  แนะน าเปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบรเิวณ 1,807-1,789 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแกร่ง 
และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,833-1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
30/08/2564 16:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.52 1,814.98 -1.54 -0.08 

Spot Silver ($) 23.99 24.00 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 32.53 32.44 -0.10 -0.29 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,950 27,900 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.56 72.30 -0.26 -0.36 

ดชันดีอลลาร ์ 92.68 92.68 0.00 0.00 

เงนิยูโร (€/$) 1.1795 1.1800 0.00 0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,807   1,789  1,770 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) ตาลีบันเผยปฏิบัตกิารโจมตีดว้ยโดรนของสหรัฐคร่าชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธ์ิดว้ย โฆษกกลุ่มตาลีบนั กล่าวว่า การโจมตีดว้ยโดรนของสหรฐั
ท่ีมุ่งเป้าไปยงัผูต้อ้งสงสัยวางระเบิดฆ่าตวัตายในกรุงคาบูลเมื่อวันอาทิตยท่ี์ผ่านมานั้น ส่งผลใหม้ีพลเรือนเสียชีวิตในเหตุ ดงักล่าว และประณาม
สหรฐัท่ีลม้เหลวในการแจง้เหตใุหต้าลีบนัทราบก่อนสั่งโจมตี  นายซาบีฮลุเลาะห ์มจูาฮิด โฆษกกลุ่มตาลีบนั เปิดเผยกบัส านกัข่าว CGTN ของจีนใน
วนันีว้่า มีพลเรือน 7 รายเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรฐั พรอ้มระบวุ่าการกระท าของสหรฐัในดินแดนอฟักานิสถานนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  "หากมี
ภยัคุกคามใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอฟักานิสถาน ก็ควรรายงานใหเ้ราทราบ ไม่ใช่การโจมตีโดยพลการท่ีส่งผลใหพ้ลเรือนเสียชีวิต" นายมูจาฮิดกล่าว  
ดา้นเจา้หนา้ท่ีกระทรวงกลาโหมสหรฐั กล่าวว่า มือระเบิดฆ่าตวัตายของกลุ่ม ISIS-K ก าลงัเตรียมโจมตีสนามบินในกรุงคาบลูดว้ยคารบ์อม ในขณะ
ท่ีกองทหารสหรฐัอยู่ในขั้นตอนสุดทา้ยของการถอนก าลังออกจากอัฟกานิสถาน  อน่ึง กองบัญชาการกลางสหรฐั ระบุว่า ขณะนีท้างการก าลัง
สืบสวนรายงานการเสียชีวิตของพลเรือนจากการโจมตีดว้ยโดรนเมื่อวนัอาทิตย ์

• (+) สหรัฐสกัดขีปนาวุธทีย่ิงใส่สนามบินคาบูล ขณะเร่งอพยพประชาชนต่อเน่ือง เจา้หนา้ท่ีสหรฐัเปิดเผยว่า ระบบต่อตา้นขีปนาวธุของสหรฐั
สามารถยิงสกดัขีปนาวุธ 5 ลกูท่ียิงเขา้ใส่สนามบินคาบูลในช่วงเชา้วนันี ้ขณะท่ีสหรฐัเรง่ถอนก าลงัออกจากอฟักานิสถานใหเ้สร็จสิน้เพื่อยตุิสงคราม
ท่ียาวนานท่ีสดุ ส านักข่าว Pajhwok ของอัฟกานิสถานรายงานว่า ขีปนาวุธดงักล่าวถูกยิงออกมาจากฐานยิงท่ีติดตัง้ไวห้ลังรถยนต ์โดยพุ่งเขา้ใส่
หลายพืน้ท่ีในกรุงคาบูล กองทัพสหรฐัและพันธมิตรก าลังเร่งอพยพพลเมืองท่ีเหลือและชาวอัฟกานิสถานท่ีอยู่ในความเสี่ยงก่อนท่ีจะสิน้สุด การ
อพยพภายในวนัองัคารนีเ้พื่อใหท้นัก าหนดท่ีตกลงกันไวร้ะหว่างกลุ่มตาลีบันกับสหรฐั ภารกิจดังกล่าวกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนและอนัตรายมากขึน้
หลังเกิดเหตุโจมตีดว้ยระเบิดฆ่าตัวตายของกลุ่ม IS ในวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา ซึ่งคร่าชีวิตบุคลากรกองทัพของสหรฐัไป 13 รายและพลเมืองชาว
อฟักานิสถานอีกจ านวนหน่ึงท่ีบริเวณนอกสนามบิน  สหรฐัและพันธมิตรไดอ้พยพประชาชนประมาณ 114,400 คน รวมถึงชาวต่างชาติและชาว
อฟักานิสถานที่อยู่ในความเสี่ยง ในปฏิบตัิการท่ีเริ่มตน้ขึน้ 1 วนัก่อนกลุ่มตาลีบนัจะเขา้ยึดกรุงคาบูลในวนัท่ี 15 ส.ค. แต่ชาวอฟักานิสถานท่ีสิน้หวงั
อีกหลายหมื่นคนอาจตอ้งถูกทิง้ไวข้า้งหลัง  เจา้หนา้ท่ีสหรฐั 2 นายกล่าวว่า การอพยพจะด าเนินต่อไปในวันนี้ โดยใหค้วามส าคญักับประชาชนท่ี
พิจารณาว่าอยู่ในความเสี่ยงสงูสดุก่อน ขณะท่ีประเทศอื่นๆ ก็รบัค ารอ้งขอเรง่ด่วนเพื่ออพยพประชาชนกลุ่มดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

• (+)  นิวซีแลนดพ์บผู้ติดเชือ้สายพันธุเ์ดลตาอีก 53 ราย ส่งผลยอดรวมพุ่งเป็น 562 ราย กระทรวงสาธารณสขุนิวซีแลนดร์ายงานพบผูต้ิดเชือ้
ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาเพิ่มอีก 53 รายในวนันี ้ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้สายพนัธุด์งักล่าวเพิ่มขึน้เป็น 562 ราย   จ านวนผูต้ิดเชือ้ในเมืองโอ๊ค
แลนดซ์ึ่งเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของนิวซีแลนดอ์ยู่ท่ี 547 ราย และจ านวนผูต้ิดเชือ้เมืองเวลลิงตนัอยู่ท่ี 15 ราย แถลงการณข์องกระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า ผูต้ิดเชือ้ 522 รายมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร ์แต่อีก 42 รายยังไม่พบการเชื่อมโยง ขณะเดียวกัน นิวซีแลนดม์ีจ านวนผู้ เขา้รบัการ
รกัษาตวัในโรงพยาบาล 37 ราย โดย 32 รายมีอาการทรงตวัในหอ้งผูป่้วยทั่วไป ขณะท่ีอีก 5 รายอยู่ในหอผูป่้วยหนกั (ICU)  นอกจากนี ้นิวซีแลนด์
พบผูต้ิดเชือ้ 1 รายท่ีเดินทางกลบัมาจากกาตาร ์และยงัคงอยู่ในศนูยก์กัตวัแยก (MIQ) ของรฐับาลในเมืองโอ๊คแลนด ์ ทัง้นี ้กระทรวงสาธารณสขุระบุ
ว่า จ านวนผูต้ิดเชือ้ท่ีอยู่ในระหว่างการรกัษาตวัอยู่ท่ี 603 ราย และมียอดผูต้ิดเชือ้สะสมนบัตัง้แต่การแพรร่ะบาดอยู่ท่ี 3,163 ราย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หลังเฟดยันยังไม่ขึน้ดอกเบีย้ ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ใกลแ้ตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์หลงันาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดจะไม่รีบปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ขานรบัความหวงัของนกัลงทนุท่ีว่า การผ่อนคลาย
นโยบายการเงินของบรรดาธนาคารกลางจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจทั่วโลกฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งช่วยบดบงัปัจจยัลบจากความวิตกกงัวลเก่ียวกับการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาได ้ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 472.47 จุด เพิ่มขึน้ 0.13 จุด หรือ +0.03%  
ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,856.71 จุด เพิ่มขึน้ 4.96 จุด หรือ +0.03% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 
6,690.28 จดุ เพิ่มขึน้ 8.36 จดุ หรือ +0.13% 
 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 30 ส.ค. ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : the Summer Bank Holiday   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนก.ค.   0.5% -1.9% 

วนัองัคารท่ี 31 ส.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   17.5% 17.0% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI)เขตชิคาโกเดือนส.ค.   68.0 73.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค.จาก CB   123.3 129.1 

วนัพธุท่ี 1 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   62.7 62.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   61.5 61.5 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.   60.1 60.1 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP   650K 330K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   61.2 61.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนส.ค.   58.7 59.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.ค.   0.2% 0.1% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   349K 353K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/20121   2.4% 2.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยประจ าไตรมาส2/2021    1.0% 1.0% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   0.4% 1.5% 

วนัศุกรท่ี์ 3 ก.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   61.5 61.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   59.7 59.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนส.ค.   55.5 55.5 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.   750K 943K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนส.ค.   5.2% 5.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.3% 0.4% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการขัน้สดุทา้ย   55.2 55.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนส.ค.   62.2 64.1 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 27 สิงหาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
 


