
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,786.80-1,790.86 ดอลลารต์่อออนซ ์แรงซือ้กลบัเขา้มายงัไม่มาก เน่ืองจากดอลลารย์งัทรงตวัระดบัแข็งค่า 
อย่างไรก็ตาม แรงขายในตลาดทองค าเริ่มชะลอตวัลงเช่นกัน เน่ืองจากตลาดหุน้เริ่มถูกแรงเทขายท าก าไร สะทอ้นจาก ตลาดหุน้เชา้นีป้รบัตวัลงตามตลาดหุน้
สหรฐัเมื่อคืนท่ีผ่านมา หลังนักลงทุนยังคงวิตกในสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด -19 เดลตา้ ว่าอาจสรา้งผลกระทบการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรฐัฯ 
รวมถึงสรา้งความไม่แน่นอนใหก้บัเฟดในการปรบัลดวงเงินซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างไรก็ดี ปัจจยัหลกัในวนันีจ้ะอยู่ท่ีผลการ
ประชมุของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยในช่วงเวลา 18.45น. จะมีการเปิดเผยมติดอกเบีย้ แต่คาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สิ่งท่ีตลาดรอคือถอ้ยแถลง
ของประธาน ECB ในช่วงเวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย ว่าจะส่งสญัญาณถอนมาตรการ QE หรือไม่อย่างไร ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
ยโูร ดอลลาร ์และราคาทองค าไดค้่อนขา้งมาก   ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาอ่อนตวัลงในช่วงก่อนหนา้ แมแ้รงขายจะลดลงแต่แรงชอ้นซือ้สลบัเขา้
มาก็ไม่มาก ซึ่งหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,800-1,816 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื่อปรบัฐานราคาต่อ เบือ้งตน้หากราคา
อ่อนตวัลงประเมินแนวรบัในโซน  1,775-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคายืนได ้โอกาสเกิดแรงซือ้ดนัใหร้าคาฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         เน้นเก็งก ำไรระยะสั้น หำกรำคำขึ้นทดสอบแนว

ต้ำนโซนที่ 1,800-1,816 ดอลลำร์ต่อออนซ ์หำกยืนไม่ได้อำจเกิด

แรงขำยท ำก ำไรระยะสั้นออกมำ เม่ือรำคำทองค ำอ่อนตัวลงจะมี

แนวรับบริเวณ 1,775-1,757 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
9/09/2564 11:18 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.60 1,788.13 -0.47 -0.03 

Spot Silver ($) 23.95 23.92 -0.03 -0.13 

เงนิบาท (฿/$) 32.74 32.74 0.01 0.02 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,950 27,750 -200 -0.72 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.66 72.70 0.04 0.06 

ดชันดีอลลาร ์ 92.70 92.71 0.01 0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1816 1.1814 0.00 -0.02 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

        1,775   1,757  1,740 

        1,800   1,816  1,833 

 

 



 

 

• (+)  ฮ่ังเส็งปิดเช้ำร่วง 422.26 จุด ตำมทิศทำงดำวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสท่ี์

ปิดลบเมื่อคืนนี ้(8 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจสหรฐั นอกจากนี ้ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัก าหนดเวลาท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนัน้ ยงัเป็นอีก

ปัจจยัท่ีสรา้งแรงกดดนัในตลาด ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเชา้ท่ี 25,898.67 จดุ ลดลง 422.26 จดุ หรือ -1.60% 

• (+) นิกเกอิปิดเช้ำลบ 139.88 จุด จำกแรงขำยท ำก ำไร ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ลดลงในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุขายหุน้ออกมา

เพื่อท าก าไรหลงัตลาดบวกขึน้ 8 วนัติดต่อกัน และนกัลงทุนวิตกเก่ียวกับการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรฐัท่ีชะลอตวัลง เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของ

ไวรสัโควิด-19 สายพันธุเ์ดลตา ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 30,041.33 จุด ลดลง 139.88 จุด หรือ -0.46% หุน้ท่ี

ปรบัตวัลงในช่วงเชา้นีน้ าโดยกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มผลิตภณัฑย์าง และกลุ่มเครื่องจกัร 

• (+)  จีนออกมำตรกำรห้ำมติวเตอรเ์ปิดคลำสออนไลน์-สอนตำมร้ำนกำแฟ รฐับาลจีนไดอ้อกมาตรการหา้มติวเตอรท่ี์สอนนกัเรียนแบบตวัต่อ

ตวัไม่ใหเ้ปิดการสอนออนไลน ์หรือท าการสอนในสถานท่ีท่ีไม่ไดล้งทะเบียนไว ้เช่น อาคารท่ีพกัอาศยั โรงแรม และรา้นกาแฟ ซึ่งเป็นการยกระดบัการ

ควบคุมการสอนแบบแสวงหาผลก าไรทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการจีนกล่าวว่า ศูนยศ์ึกษาท่ีใหบ้ริการกวดวิชาในวิชาตามหลกัสูตรของโรงเรียน

จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาต และจา้งครูท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเท่านัน้ ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้ หลงัจากตลอดช่วงปีท่ีผ่านมานีท้างการจีนไดส้ั่ง

หา้มการสอนแบบแสวงหาผลก าไรในกลุ่มสถาบนักวดวิชา เพื่อลดแรงกดดนัต่อเด็กและผูป้กครอง ปัจจุบนัการแข่งขนัในระดบัอุดมศึกษานัน้มีสูง

มากจึงท าใหส้ถาบันกวดวิชาไดร้บัความนิยมจากผูป้กครอง แต่รฐับาลจีนก็พยายามเดินหนา้ลดตน้ทุนการเลีย้งดูบุตรใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ท่ามกลา ง

ความพยายามในการกระตุน้อตัราการเกิด 

• (+/-) ‘เยลเลน’ ประสำนเสียงกูรู เตือนรัฐบำลสหรัฐฯ ขยำยเพดำนหนี ้วอนอย่ำปล่อยผิดนัดช ำระโดยเด็ดขำด  เจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรี

คลังสหรฐัฯ ส่งจดหมายเตือนถึงสภาคองเกรสของสหรฐัฯ เรียกรอ้งใหบ้รรดาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเร่งเดินหนา้พิจารณาขยายเพดานหนีข้อง

ประเทศ ก่อนท่ีรฐับาลกลางจะไม่มีเงินสดหมนุเวียน และเสี่ยงท าใหส้หรฐัฯ ตอ้งผิดนดัช าระหนีเ้ป็นครัง้แรกในช่วงเดือนตลุาคมนี ้ทัง้นีร้ฐัมนตรีคลงั

สหรฐัฯ ไดย้กตัวอย่างประวัติศาสตรใ์นอดีตท่ีผ่านมา ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าการรอจนกระทั่งนาทีสุดทา้ยก่อนขยายเพดานหนีม้ีผลกระทบทางลบต่อ

ภาคธุกิจและความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคอย่างรุนแรง ท าใหต้น้ทุนกูย้ืมสงูขึน้ และอนัดบัเครดิตความเชื่อมั่นของสหรฐัฯ จากภาคธุรกิจและนกัลงทุน

ทั่วโลกปรบัตวัลดลง เหตุผลเพราะการผิดนัดช าระหนีแ้ค่เพียงครัง้เดียว จะท าใหห้ลายฝ่ายตัง้ค าถามถึงความสามารถในการบริหารของรฐับาล

สหรฐัฯ ในปัจจุบนั ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ถือเป็นความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ท่ีไม่มีสิ่งใดจะมาชดเชยทดแทนได ้แต่ก่อน

หนา้ท่ีขอ้ตกลงจะบรรลผุล ไอแซก บอลตนัสกี (Isaac Boltansky) ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยันโยบายของ Compass Point Research & Trading กล่าว

ว่า ประเด็นเพดานหนีม้กัจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเสมอ ซึ่งไม่ใช่แนวคิดท่ีดีนกั โดยเฉพาะในหว้งเวลานีท่ี้เศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวัจากวิกฤตโค

วิด วนัเดียวกนัมีรายงานว่า คณะกรรมาธิการการคา้สหรฐัฯ (US Federal Trade Commission: FTC) เตรียมเปิดการประชมุในวนัท่ี 15 กนัยายนนี ้

โดยมีประเด็นมุ่งพิจารณาตรวจสอบการด าเนินงานของ 5 บริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายละเมิดกฎหมาย เช่น การผกูขาด

ตลาด รวมถึงพิจารณากฎระเบียบควบคมุเพื่อการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และการปกป้องขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 

 

ทีม่ำ : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคั ทำงเศร ฐกิจ นสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังกอ่น 

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

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   19.6** 22.2 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.93M** 10.07M 

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

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.8%** 1.0% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   9.5%** 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   343K 340K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -5.9M -7.2M 

 22.05น. สหรฐัฯ FOMC Member Daly Speaks   - - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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

