
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,791.50-1,799.87  ดอลลารต์่อออนซ ์แรงขายทองค าเริ่มชะลอตัวลง หลงัจากดอลลารเ์ริ่มมีการอ่อนค่าลง
บา้ง หลังจากธนาคารกลางยุโรป(ECB) ส่งสญัญาณลดมาตรการเขา้ซือ้พนัธบตัรตามโครงการ PEPP  ลงจาก 8 หมื่นลา้นยูโร/เดือน ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 
หนุนค่าเงินยูโรฟ้ืนตวั กดดนัดอลลาร ์และหนุนราคาทองค าไว ้ อย่างไรก็ดี มีปัจจยัสกัดช่วงบวกของราคาทองค ามาจากการขยบัขึน้ของตลาดหุ้ นเอเชียเชา้นี ้
หลงันักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้หลงัจากตลาดร่วงลงเมื่อวานนี ้เน่ืองจาก หนงัสือพิมพเ์ซาท ์ไช่นา มอรน่ิ์ง โพสต ์แกไ้ขรายงานข่าวประเด็นท่ีว่า  รฐับาลจีนมีค าสั่ง
ใหบ้ริษัทเกมควบคุมเนือ้หาในเกม พรอ้มกับเตรียมยกระดบัความเขม้งวดในการตรวจสอบบริษัท โดยแกข้่าวว่า หน่วยงานก ากับดูแลจะชะลอกระบวน การ
อนุมตัิออกไปก่อน กระตุน้แรงซือ้คืนในตลาดหุน้ นอกจากนี ้นักลงทุนรอดูการเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อสหรฐัในส่วนของดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) คืนนี ้ราคาทองค า
ช่วงเชา้จึงแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอปัจจัยใหม่เขา้มาผลักดันตลาดเพิ่มเติม ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาอ่อนตัวลงในช่ วงก่อนหนา้ แมแ้รงขายจะ
ลดลงแต่แรงชอ้นซือ้สลบัเขา้มาก็ไม่มาก ซึ่งหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,800-1,816 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื่อปรบัฐาน
ราคาต่อ เบือ้งตน้หากราคาอ่อนตวัลงประเมินแนวรบัในโซน  1,775-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได ้โอกาสเกิดแรงซือ้ดนัใหร้าคาฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                             ซื้อขายท าก าไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว โดย

บริเวณแนวต้านโซน 1,800-1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคา

ทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้น าแบ่งทองค าออกขาย

เพื่อรอซือ้คืนในโซนแนวรับ 1,775-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
10/09/2564 11:57 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,794.10 1,796.93 2.83 0.16 

Spot Silver ($) 24.01 24.14 0.13 0.54 

เงนิบาท (฿/$) 32.72 32.69 -0.03 -0.09 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,800 27,850 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.24 71.84 0.60 0.84 

ดชันดีอลลาร ์ 92.52 92.49 -0.03 -0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.1826 1.1827 0.00 0.01 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,775   1,757  1,740 

        1,802   1,816  1,833 

 

 



 

 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวกจากแรงช้อนซือ้ หลังหุ้นกลุ่มเกมร่วงหนักวานนี ้ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ในแดนบวก เนื่องจากนักลงทุนเขา้ชอ้น

ซือ้หุน้หลงัจากตลาดร่วงลงเมื่อวานนี ้จากรายงานข่าวท่ีว่าหน่วยงานของรฐับาลจีนมีค าสั่งใหบ้ริษัทเกมควบคุมเนือ้หาในเกม พรอ้มกับเตรียมยกระดับ

ความเขม้งวดในการตรวจสอบบริษัท ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 30,347.41 จุด พุ่งขึน้ 339.22 จุด หรือ +1.13% และดัชนี HSI 

ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 26,139.24 จดุ เพิ่มขึน้ 423.24 จดุ หรือ +1.65%  หุน้ในกลุ่มเกมร่วงลงอย่างหนกัเมื่อวานนี ้หลงัจากท่ีหนงัสือพิมพเ์ซาท ์ไช่

นา มอรน่ิ์ง โพสต ์รายงานวานนีว่้า รฐับาลจีนจะระงบัการอนุมตัิเกมออนไลนใ์หม่ในประเทศ ซึ่งส่งผลใหหุ้น้เกมดิ่งลง อย่างไรก็ดี หนัง สือพิมพไ์ดแ้ก้ไข

รายงานข่าวหลงัปิดตลาด โดยระบวุ่าหน่วยงานก ากับดแูลจะชะลอกระบวนการอนมุตัิออกไปก่อน 

• (-)  ไบเดนยกหูหารือสีจิน้ผิง หวังหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสองประเทศ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัไดพ้ดูคยุทางโทรศพัทก์บัประธานาธิบดีสี จิ ้

นผิงของจีนเป็นเวลา 90 นาทีในช่วงเช้าวันนีต้ามเวลาไทย และเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์ครัง้แรกนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปีนี ้โดยผูน้  าทั้งสองหารือกัน

เก่ียวกบัความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการแข่งขนัซึ่งจะน ามาซึ่งความขดัแยง้ระหว่างสองประเทศ ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ปธน.ไบเดนและปธน.สี ไดห้ารือ

กนัในประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ครอบคลมุ ซึ่งรวมถึงประเด็นท่ีเป็นผลประโยชนข์องทัง้สองประเทศ รวมไปถึงดา้นผลประโยชน,์ คณุค่า และมมุมองที่แตกต่าง

กนั นอกจากนี ้การสนทนายงัมุ่งเนน้ในประเด็นเศรษฐกิจ, ภาวะโลกรอ้น และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

• (-) เอลซัลวาดอร์เอาจริง! Starbucks, Pizza Hut และ McDonald’s แห่รับ Bitcoin ในการจ่ายค่าอาหารเป็นชาติแรก  หลังจากเอลซัลวาดอร์

ประกาศรับ Bitcoin เป็นสกุลเงินถูกกฎหมายเป็นชาติแรก และเข้าซือ้ Bitcoin เพิ่มรวมแล้วกว่า 550 BTC เมื่อวันท่ี 7 กันยายนท่ีผ่านมา พรอ้มทั้ง

ประกาศว่า หากรา้นคา้ใดไม่รบั Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินถูกกฎหมายในการช าระเงิน ถือว่ามีความผิดต่อกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค แมว่้ากฎหมายจะยงั

ไม่มีการระบุไวช้ัดเจนก็ตาม ทัง้นี ้รฐับาลยงัใหเ้สรีภาพกบัรา้นคา้ โดยสามารถแปลงเงิน Bitcoin ใหเ้ป็นดอลลารอ์ตัโนมตัิไดท้นัที หากไม่ตอ้งการเก็บเงิน

ในกระเป๋าดิจิทัลเป็น Bitcoin  ท าใหแ้บรนดด์ังต่างๆ อย่าง Starbucks, Pizza Hut และ McDonald’s เปิดรบัการช าระดว้ย Bitcoin ท่ีเอลซัลวาดอรเ์ป็น

ชาติแรก โดยช าระเงินผ่านเทคโนโลยี Lightning Network ซึ่งท าใหส้ามารถช าระเงินไดอ้ย่างรวดเร็ว  รวมถึงมีการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน โดยติดตั้งตู ้ATM ส าหรบับริการต่างๆ รวมถึง Bitcoin ไวม้ากถึง 200 ตูท้ั่วประเทศ  รฐับาลเอลซลัวาดอรย์งัเนน้ย า้เพิ่มเติมอีก

ว่า รา้นคา้ตอ้งมีกระเป๋าเงินดิจิทลัเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการช าระเงินดว้ย Bitcoin โดยกระเป๋าเงินดิจิทลัของรฐับาลท่ีเรียกว่า Chivo ซึ่งมีการดูแลและ

พัฒนาร่วมกันระหว่างธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Silvergate ท่ีเป็นธนาคารท่ีมีมุมมองท่ีดีต่อ Bitcoin และสถาบันแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ใน

ลาตินอเมริกาอย่าง Bitso   

• (+/-)  โพลชีบ้ริษัทสหรัฐในจีนหวัง "ไบเดน-สี" จัดประชุมสุดยอดปีนี ้เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้า ผลส ารวจของหอการคา้อเมริกนัระบวุ่า บริษัทสหรฐั

ในจีนหวงัว่าจะมีการประชุมสดุยอดระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐั และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีนในปีนี ้ดว้ยความหวงัว่ากา รประชุม

ระหว่าง 2 ผูน้  าจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคทางการคา้ท่ีเกิดขึน้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ผลส ารวจระบุว่า ผูต้อบแบบส ารวจกว่า 60% 

จากทั้งหมด 125 ราย ระบุถึงความจ าเป็นในการให้บริการวีซ่าตามปกติส  าหรับผู้บริหารและครอบครัวของพวกเขา ขณะท่ีผู้ตอบแบบส ารวจ 47% 

ตอ้งการยกเลิกการเรียกเก็บภาษี โดยบริษัทมากกว่า 3 ใน 4 ต  าหนิว่า มาตรการเรียกเก็บภาษีในช่วงสงครามการคา้ระหว่าง 2 ชาติส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของพวกเขา  นอกจากนี ้ผูต้อบแบบส ารวจ 54% เรียกรอ้งใหม้ีการสื่อสารระหว่างรฐับาลของทั้ง 2 ชาติเป็นประจ าเพื่อฟ้ืนฟูความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ส่วน 38% อยากใหม้ีการจัดการประชมุสดุยอด "ไบเดน-สี" ในปีนี ้ทัง้นี ้แมว่้าหอการคา้จะไม่เปิดเผยรายชื่อบริษัท 125 แห่งที่เขา้รว่มการ

ส ารวจเมื่อเดือนท่ีผ่านมา แต่สมาชิกในกลุ่มนีป้ระกอบดว้ย บริษัทโบอิง้, โคคา โคล่า และวอลท์ ดิสนีย ์เป็นตน้ 

 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังกอ่น 

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)   10.93M** 10.07M 

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

 01.00น. สหรฐั  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.   17.9B** 13.6B 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธาน ECB : คริสติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   310K** 340K 

 22.00น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -1.5M** -7.2M 

 22.05น. สหรฐั  FOMC Member Daly Speaks   - - 

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

 00.10น. สหรฐั  FOMC Member Williams Speaks   - - 

 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

