
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าเชา้นีฟ้ื้นตวัขึน้บา้ง โดยแกว่งตวัในกรอบ 1,793.23-1,801.04 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่ดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงเล็กนอ้ย โดยลดระดบั
จาก High เมื่อวาน 92.57 ลงมาท า Low เชา้นีท่ี้บริเวณ 92.47 หนุนราคาทองค ารีบาวดเ์ล็กนอ้ย แต่ภาพรวมดอลลารย์ังคงเคลื่อนไหวในโซนแข็งค่า ท าให้
ราคาทองค ารีบาวดไ์ม่ไกล ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัอายุ 10 ปี ย่อลงมาเช่นกันอยู่ท่ีระดบั 1.368% ลดช่วงบวกจากไฮเมื่อวานบริเวณ 1.385% 
เพื่อรอดปัูจจยัชีน้  าใหม่ๆ โดยเฉพาะการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัและการประชุมอีซีบีวนัพฤหสับดีนี ้ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยต าแหน่งงานว่างเปิด
ใหม่ (JOLTS Job Openings)ของสหรฐั  ถ้อยแถลงของนายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์ และนายโรเบิรต์ แคปแลน ประธานเฟดดัลลัส  รวมถึง
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ซึ่งหากขอ้มลูออกมาแข็งแกร่ง คาดกดดนัราคาทองค าลงต่อได ้แต่หากขอ้มลูออกมาอ่อนแอเกินคาด มีโอกาส
หนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนขึน้ไดเ้ช่นกัน  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,792-1,789 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวั
ขึน้ โดยหากยืนเหนือแนวตา้นบริเวณ 1,814 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยบัขึน้จะมีแนวตา้นถัดไปท่ี 1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรก แนวรบั
ถดัไปจะอยู่ท่ี 1,775 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       เน้นเก็งก ำไรระยะสั้นกำรเข้ำซื้อควรรอรำคำอ่อน

ตัวลงบริเวณแนวรับ 1,792-1,789 ดอลลำรต์่อออนซ ์และหำกรำคำ

ขยับขึ้นควรแบ่งขำยท ำก ำไรบำงส่วนหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำนโซน 

1,814-1,833 ดอลลำรต์่อออนซ ์แต่ถ้ำผ่ำนได้สำมำรถถือต่อ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
8/09/2564 12:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,794.10 1,797.70 3.60 0.20 

Spot Silver ($) 24.30 24.30 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 32.67 32.75 0.09 0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 27,900 -150 -0.53 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.56 71.70 0.14 0.20 

ดชันดีอลลาร ์ 92.53 92.54 0.01 0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1843 1.1840 0.00 -0.03 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

      1,789   1,775  1,759 

       1,814   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) ภำวะตลำดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดเช้ำลบ 136.25 จุด จำกแรงขำยท ำก ำไร ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี ้โดยไดร้บัแรง
กดดนัจากการเทขายท าก าไร หลงัจากท่ีตลาดเปิดบวกขานรบัยอดส่งออกของจีนท่ีพุ่งขึน้แข็งแกรง่ในเดือนส.ค. นอกจากนี ้การรว่งลงอย่างหนกัของตลาด
หุน้สหรฐัเมื่อคืนนีย้ังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดหุน้ฮ่องกงด้วย ดัชนีฮั่งเส็งปิดภาคเชา้ท่ี 26,217.38 จุด ลดลง 136.25 จุด หรือ -
0.52% 

• (+) ชำวฟิวเจอรส์เจ็บหนัก! โดนล้ำงพอรต์ 1.2 แสนลบ. หลังตลำดคริปโทร่วงฉับพลัน นักลงทุนฟิวเจอรส์ใน Long position เจ็บหนัก ขอ้มลูเผย
ถกู Liquidation รวม 3.66 พนัลา้นดอลลาร ์สืบเนื่องจากตลาดดิ่งฉบัพลนัเมื่อคืนวนัท่ี 7 ท่ีผ่านมา สงูกว่าช่วงตลาดโกลาหลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ท่ีมลูค่า 2.4 พนัลา้นดอลลาร ์สืบเน่ืองจากการเทขายฉับพลนัในช่วงคืนวนัท่ี 7 สิงหาคมท่ีผ่านมา เหล่านักลงทุนท่ีอยู่ในตลาดก็คงจะไดร้บัผลกระทบกัน
ถว้นหนา้ แต่ท่ีไดร้บัผลกระทบอย่างหนักก็คงจะไม่หนีไม่พน้สายฟิวเจอรส์ท่ีอยู่ใน Long position ท่ีเรียกไดว่้าน่าจะเจ็บหนัก ไดร้บัแผลใหญ่มากกว่าใคร
เพื่อน จากขอ้มลูขของเว็บไซต ์bybt.com ระบวุ่าในรอบ 12 ชั่วโมง มีนักลงทนุฟิวเจอรส์ที่โดน ‘Liquidation’ หรือ ‘ลา้งพอรต์’ (บงัคบัปิดสญัญา Futures) 
ไปรวมมลูค่ากว่า 2.88 พนัลา้นดอลลาร ์และในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ท่ี 3.66 พนัลา้นดอลลาร ์เทียบเท่ากบัราว 1.2 แสนลา้นบาท ซึ่งก็คาดว่ามลูค่าหลกัๆ ใน
ตวัเลขนีก้็มาจากการเหตุการณเ์มื่อคืนวนัท่ี 7 ท ากับผูท่ี้เปิดสญัญา Long position ไวน้ั่นเอง  รวมไปถึงขอ้มลูในเว็บไซต ์theblockcrypto.com ก็เผย
ใหเ้ห็นว่ามีจ านวน Liquidation ของฝ่ัง Long position สงูถึงมลูค่า 3.08 พนัลา้นดอลลาร ์เป็นจ านวนกว่า 3 แสนสญัญาในเวลาเพียงแค่วนัเดียวเท่านัน้ 
และถา้หากดูจากกราฟ ก็จะเห็นว่ากราฟไดพุ้่งสงูขึน้มาอย่างมหาศาล ซึ่งแท่งกราฟก่อนหนา้ในสถานการณป์กติก็จะมีมลูค่า Liquidation อยู่ท่ีราวๆ 100 
- 200 ลา้นดอลลารเ์ท่านัน้ ซึ่งเหตุการณใ์นครัง้นีก้็สรา้งความเสียหายจากการ Liquidation ไปมากกว่าตอนตลาดโกลาหลในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่าน
มาเสียอีก ในครัง้นัน้ไดม้ีการ Liquidation ไปเป็นมลูค่า 2.4 พนัลา้นดอลลารใ์น 24 ชั่วโมง แต่ในครัง้นีเ้พียงไม่ก่ีชั่วโมงเท่านัน้มลูค่าก็พุ่งทะลจุุดสงูสดุเดิม
ไปเรียบรอ้ยแลว้ โดยเหตกุารณร์าคาดิ่งอย่างฉบัพลนัเมื่อคืน ก็ยงัไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดเกิดจากสาเหตุใด แต่บางส่วนก็มองว่าน่าจะเกิดจากการท่ีวาฬ
เทขาย และอื่นๆ รวมไปผูใ้ชง้าน Twitter ท่ีใชช้ื่อว่า ‘Crypto_Ed_NL’ ผูก้่อตั้งเว็บไซต ์crypto-ta.nl ตั้งแต่ปี 2014 ไดวิ้เคราะห์เบือ้งตน้ว่าการดิ่งลงของ
ราคาในครัง้นีจ้ะเป็นสญัญาณของการพกัฐาน และมีแนวโนม้ว่าจะลงต่อไปอีกจน BTC อยู่ท่ีราคาราว 48,000 ดอลลาร ์จากนัน้จึงจะดีดตวัขึน้มาอีกครัง้ 

• (-) ดอลลำรแ์ข็งค่ำเทียบเยนเช้ำนี ้หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐพุ่ง สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเชา้
นี ้หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัดีดตวัขึน้ ซึ่งท าใหน้ักลงทนุคาดว่าจะท าใหส้่วนต่างของอตัราดอกเบีย้สหรฐัและญ่ีปุ่ นปรบัตวักวา้งขึน้ ส  านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียวดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 110.27-110.28 เยน เทียบกับ 110.25-110.35 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 
109.89-109.90 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1844-1.1848 ดอลลาร ์และ 130.61-130.62 เยน เทียบกับ 
1.1837-1.1847 ดอลลาร ์และ 130.55-130.65 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1875-1.1877 ดอลลาร ์และ 130.50-130.54 เยน ท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็น
เมื่อวานนี ้

• (-)  "ไบเดน" มั่นใจจีนเตรียมหำทำงเป็นพันธมิตรกับกลุ่มตำลีบัน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐัเปิดเผยกับผูส้ื่อข่าวท่ีท าเนียบขาวว่า เขา
มั่นใจว่าจีนจะพยายามท าขอ้ตกลงกับกลุ่มตาลีบนั หลงัจากกลุ่มตาลีบนัเขา้ยึดครองอฟักานิสถานเมื่อวนัท่ี 15 ส.ค. ท่ีผ่านมา  เมื่อผูส้ื่อข่าวถามปธน.ไบ
เดนว่าเขามีความกังวลว่าจีนจะใหเ้งินทุนสนับสนุนแก่กลุ่มตาลีบนัหรือไม่ ปธน.ไบเดนกล่าวว่า "ท่ีผ่านมานัน้จีนมีปัญหากับตาลีบนั แต่หลงัจากตาลีบัน
เขา้ยึดอ านาจการปกครองในอฟักานิสถานไดส้  าเร็จ จีนก็พยายามเป็นพนัธมิตรกับตาลิบนั เช่นเดียวกับท่ีปากีสถาน รสัเซีย และอิหรา่นก าลงัท าอยู่ พวก
เขาต่างพยายามหาหนทางว่าควรจะท าอย่างไร"  

• (-)  สหรัฐเผยประชำกรวัยผู้ใหญ่ 75% ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วอย่ำงน้อยหน่ึงโดส ศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า 
75% ของประชากรวยัผูใ้หญ่ในสหรฐัไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 แลว้อย่างนอ้ย 1 โดส CDC ระบุว่า มีประชากรวยัผูใ้หญ่ 193,798,688 คน
ไดร้บัวคัซีนแลว้อย่างนอ้ย 1 โดส ขณะที่ 165,947,460 คนไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้ หรือคิดเป็น 64.3%  

 
ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 

 



      กำรประกำ ตัวเลขส ำคัญทำงเ ร ฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 6 ก.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนก.ค.   3.4%** 4.1% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   19.6** 22.2 

 ทัง้วนั สหรฐั  Bank Holiday : วนัแรงงาน   - - 

วนัองัคารท่ี 7 ก.ย. 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   31.1** 42.7 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   26.5** 40.4 

วนัพธุท่ี 8 ก.ย. 21.00น. สหรฐั  ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.03M 10.07M 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 00.10น. สหรฐั  FOMC Member Williams Speaks   - - 

 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   1.0% 1.0% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   9.1% 9.0% 

 13.00น. เยอรมนี ดลุการคา้เดือนก.ค.   13.3B 13.6B 

 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธาน ECB : คริสติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   - 340K 

 22.00น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -7.2M 

 22.05น. สหรฐั  FOMC Member Daly Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 10 ก.ย. 01.00น. สหรฐั  FOMC Member Williams Speaks   - - 

 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.0% 0.0% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนส.ค.   0.5% 1.0% 

 21.00น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.ค.   0.6% 0.6% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 03 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

