
  

                   หากการดีดตัวของราคายังไม่สามารถยืน
เหนือแนวต้านโซน  1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับสูงสุด
ของเดือน ก.ค.) อาจท าให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรับตัวลง
สู่ระดับ 1,807-1,789 ดอลลารต์่อออนซ ์ 

31 สิงหาคม 2564    

 

สรุป  นางไดแอน สวองค ์หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรจ์ากบริษัทแกรนท ์ธอรน์ตนัซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบญัชีรายใหญ่ของสหรฐัคาดการณว่์า ตวัเลขจา้งงานนอก
ภาคเกษตรประจ าเดือนส.ค.ของสหรฐัจะเพิ่มขึน้เพียง 675,000 ต  าแหน่ง โดยชะลอตวัลงจากเดือนก.ค.ท่ีมีการขยายตวัแข็งแกร่งถึง 943,000 ต  าแหน่ง ซึ่งเป็น
ผลจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา นางสวองคก์ล่าวว่า แม้ตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค.จะได้ปัจจัยหนุนจากการจ้างงานใหม่ในภาค
การศึกษาของรฐับาล เนื่องจากโรงเรียนและมหาวิทยาลยัเริ่มกลบัมาเปิดการเรียนการสอนอีกครัง้ แต่ก็มีโรงเรียบางแห่งตอ้งกักตวับุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และมีโรงเรียนอีกส่วนหน่ึงที่ตอ้งกลบัไปเรียนออนไลนอ์ีกครัง้หลงัเปิดท าการไดไ้ม่นาน อย่างไรก็ดี นางสวองคค์าดว่า อตัราว่างงานเดือน
ส.ค.ของสหรฐัจะทรงตวัอยู่ท่ีระดบั 5.4%  ขณะท่ีราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบ รอปัจจัยใหม่และรอกระทรวงแรงงานสหรฐัมีก าหนดเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอก
ภาคเกษตรประจ าเดือนส.ค.ในวนัศกุรนี์ ้ แนะน าเปิดสถานะซือ้เมื่อราคาอ่อนตวัลงมาใกล ้1,807-1,789 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,789 ดอลลาร์
ต่อออนซ)์ และปิดสถานะท าก าไรในบริเวณ 1,828-1,833 ดอลลารต์่อออนซห์ากราคายงัยืนไดไ้ม่แข็งแกรง่ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
31/08/2564 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.70 1,814.53 4.83 0.27 

Spot Silver ($) 24.02 24.13 0.11 0.46 

เงนิบาท (฿/$) 32.46 32.21 -0.25 -0.77 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,750 -150 -0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.22 71.58 -1.64 -2.24 

ดชันดีอลลาร ์ 92.70 92.49 -0.20 -0.22 

เงนิยูโร (€/$) 1.1796 1.1822 0.00 0.22 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,807   1,789  1,770 

        1,833   1,849  1,864 

 

 



 

 

• (+) เศรษฐกิจฝร่ังเศสขยายตัว 1.1% ใน Q2 รับอานิสงสก์ารใช้จ่ายผู้บริโภคฟ้ืนตัว ส  านกังานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) รายงานในวนันี้
ว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสขยายตวั 1.1% ในไตรมาส 2/2564 ซึ่งดีกว่าตวัเลขประมาณการเบือ้งตน้ท่ีระบวุ่าเศรษฐกิจขยายตวัเพียง 0.9% โดยได้แรงหนุน
จากการใชจ้่ายผูบ้รโิภคที่ฟ้ืนตวัขึน้ หลงัไดร้บัผลกระทบก่อนหนา้นีเ้นื่องจากรฐับาลใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-
19  เศรษฐกิจไตรมาส 2 ของฝรั่งเศสขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากท่ีไม่มีการขยายตัวในไตรมาส 1 ท่ีผ่านมา โดยกิจกรรมทางเศรษ ฐกิจฟ้ืน
ตวัอย่างรวดเรว็ในไตรมาส 2 นอกจากนี ้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมฟ้ืนตวัจากก่อนหนา้นีท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการล็อกดาวน ์ขณะท่ีการเร่งฉีดวัคซีนก็
เป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกิจเช่นกัน ขอ้มลูจาก INSEE ระบุว่า การใชจ้่ายผูบ้รโิภคซึ่งเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกิจฝรั่งเศสนัน้ ดีดตวัขึน้ 1% ใน
ไตรมาส 2 ขณะท่ีการลงทนุภาคธุรกิจปรบัตวัขึน้ 1.9%  ทัง้นี ้รฐับาลฝรั่งเศสคาดการณว์่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะขยายตวั 6% ในปีนี ้หลังจากท่ี
หดตวัลง 8% ในปีท่ีแลว้ 

• (+) ฝร่ังเศส เผย เงินเฟ้อเดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 2.4% สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ส  านกัข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ส านักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส 
(INSEE) เปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) หรือเงินเฟ้อ เดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้สงูสดุในรอบ
เกือบ 3 ปี นับตัง้แต่เดือน ต.ค.2561 และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไวว้่าจะเพิ่มขึน้ท่ี 2.1% ปัจจัยส าคัญท่ีท าใหอ้ัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศส
เพิ่มขึน้นัน้เป็นผลมาจากการท่ีเศรษฐกิจของฝรั่งเศสไดฟ้ื้นตวัอย่างแข็งแกร่ง หลงัจากสามารถควบคมุการระบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส้  าเร็จ ซึ่งท า
ใหห่้วงโซ่อุปทานตงึตวั และเกิดปัญหาขาดแคลนสินคา้ ส่งผลใหต้น้ทุนของสินคา้ประเภทอาหารและพลงังานเพิ่มขึน้ และท าใหร้าคาสินคา้เพิ่มขึน้ 

อย่างไรก็ตาม แมอ้ัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศสจะเพิ่มขึน้ แต่นายฟรงัซวัส ์วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว ผูว้่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส คาดการณว์่าการ
เพิ่มขึน้ดังกล่าวเกิดจากห่วงโซ่อุปทานท่ีตึงตัว ซึ่งจะท าให้การเพิ่มขึน้อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเท่านั้น  ทั้งนี ้INSEE ยังได้
ปรบัเปลี่ยนตวัเลขผลผลิตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2/2564 เป็น 1.1% เพิ่มขึน้จากตวัเลขในเดือนมิ.ย.ซึ่งอยู่ท่ี 0.9% 

• (+) นักวิเคราะหค์าดตัวเลขจ้างงานสหรัฐชะลอตัวเดือนส.ค. เหตุไวรัสเดลตาระบาดหนัก นางไดแอน สวองค ์หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรจ์าก
บริษัทแกรนท ์ธอรน์ตนัซึ่งเป็นบรษิัทตรวจสอบบญัชีรายใหญ่ของสหรฐัคาดการณว์่า ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนส.ค.ของสหรฐัจะ
เพิ่มขึน้เพียง 675,000 ต าแหน่ง โดยชะลอตวัลงจากเดือนก.ค.ท่ีมีการขยายตวัแข็งแกร่งถึง 943,000 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา  นางสวองคก์ล่าวว่า แมต้วัเลขจา้งงานเดือนส.ค.จะไดปั้จจยัหนุนจากการจา้งงานใหม่ในภาคการศึกษาของรฐับาล 
เนื่องจากโรงเรียนและมหาวิทยาลยัเริ่มกลบัมาเปิดการเรียนการสอนอีกครัง้ แต่ก็มีโรงเรียบางแห่งตอ้งกกัตวับคุลากรเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 และมีโรงเรียนอีกส่วนหน่ึงท่ีตอ้งกลับไปเรียนออนไลนอ์ีกครัง้หลังเปิดท าการไดไ้ม่นาน  "จ านวนผูต้ิดเชือ้ท่ีสูงขึน้ซึ่งเกิดจากกา รแพร่
ระบาดของไวรสัโควิดสายพนัธุเ์ดลตานัน้ คาดว่าจะส่งผลใหก้ารจา้งงานในธุรกิจสนัทนาการและท่ีพกัอาศยัชะลอตวัลงดว้ย" นางสวองคก์ล่าว พรอ้ม
กบัยกตวัอย่างขอ้มลูบตัรเครดิตซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า การใชจ้่ายในภตัตาคารชะลอตวัลงในช่วงปลายเดือนก.ค.และส.ค.ซึ่งเป็นช่วงท่ีจ านวนผู้ติดเชือ้พุ่ง
ขึน้  นอกจากนี ้นางสวองคค์าดว่า อัตราว่างงานเดือนส.ค.ของสหรฐัจะทรงตัวอยู่ท่ีระดับ 5.4% โดยไดปั้จจัยหนุนจากอัตราการมีส่วนร่วมดา้น
แรงงานที่ปรบัตวัดีขึน้เล็กนอ้ย กระทรวงแรงงานสหรฐัมีก าหนดเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนส.ค.ในวนัศกุรนี์ ้เวลา 19.30  น.
ตามเวลาไทย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนหวังธนาคารกลางผ่อนคลายการเงินต่อ ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้โดยมีแนวโนม้ว่าจะ
ปรบัตวัขึน้รายเดือนต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 7 ขานรบัความหวงัท่ีว่าบรรดาธนาคารกลางจะเดินหนา้ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แมว้่าจะยังมีความ
วิตกกังวลเก่ียวกบัปัจจยัเสี่ยงท่ีมาพรอ้มกับการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ก็ตาม ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 472.85 จดุ เพิ่มขึน้ 
0.17 จุด หรือ +0.04%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,929.26 จุด เพิ่มขึน้ 41.95 จุด หรือ +0.26% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้
ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,692.85 จดุ เพิ่มขึน้ 5.55 จดุ หรือ +0.08% 
 

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.   -1.8%** -1.9% 

วนัองัคารท่ี 31 ส.ค. 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมิ.ย.โดย S&P/CS   18.7% 17.0% 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนส.ค.จาก CB   122.9 129.1 

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 ้
 


