
  

                    ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด 1,792-
1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตัวขึ้น ประเมินต้าน
บริเวณ 1,814-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับ
แรก แนวรับถัดไปจะอยู่ที ่1,775 ดอลลารต์่อออนซ ์

8 กันยายน 2564    

 

สรุป  นักลงทุนรอติดตามผลการประชมุธนาคารกลางยุโรป(ECB)ในวนัพรุ่งนี ้(9 ก.ย.) โดยภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงที่ผ่านมา ท าใหเ้กิดกระแสคาดการณ์
เป็นวงกวา้งว่า ECB จะคุมเขม้นโยบายการเงินมากขึน้ดว้ยการถอน QE ขณะท่ี Robert Holzmann ผูก้  าหนดนโยบายของ ECB ระบุในบทความท่ีเขียนใหก้ับ
นิตยสาร Eurofi ว่า “ธนาคารกลางยุโรป(ECB)อาจคุมเขม้นโยบายการเงินเร็วกว่าท่ีหลายคนคาดไว”้  เป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร สกัดการแข็งค่าของดอลลาร ์
และหนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้ ส  าหรบัวนันี ้แนะน าติดตามการเปิดเผยต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) ของสหรฐั ในช่วง 21.00 น.ตาม
เวลาไทย ซึ่งจะสะทอ้นอุปสงคต์ลาดแรงงานในสหรฐั หากตัวเลขออกมาสูงเกินคาด มีแนวโนม้หนุนดอลลารแ์ข็งค่าและกดดันราคาทองค าได ้แต่หากตัวเลข
ออกมาแย่เกินคาด มีโอกาสกดดันดอลลาร ์และหนุนราคาทองค าฟ้ืนตัวขึน้ไดเ้ช่นกัน เน้นเก็งก าไรระยะสัน้การเขา้ซือ้ควรรอราคาอ่อนตัวลงบริเวณแนวรบั 
1,792-1,789 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,814-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
8/09/2564 16:09 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

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

Spot Silver ($) 24.30 24.31 0.01 0.04 

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 71.69 0.13 0.18 

ดชันดีอลลาร ์ 92.53 92.54 0.01 0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.1843 1.1840 0.00 -0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,789    1,775   1,759 

        1,814    1,833   1,849 

 

 



 

 

• (+) ผู้ว่าฯแบงกช์าติออสเตรียเผย ECB อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าตลาดคาดการณ์  นายโรเบิรต์ ฮ็อลซมันน์ ผูว่้าการธนาคารกลาง
ออสเตรียและหน่ึงในคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดการณ์ว่า ECB อาจคุมเขม้นโยบายการเงินในเวลาท่ี
รวดเร็วกว่าท่ีตลาดคาดการณก์ันไว ้เนื่องจากแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อมีแนวโนม้เกิดขึน้ยาวนาน   นายฮ็อลซมนันเ์ปิดเผยกับ Eurofi Magazine ว่า "มีความ
เป็นไปไดท่ี้ ECB จะปรบันโยบายการเงินใหเ้ป็นปกติเรว็กว่าท่ีผูเ้ชี่ยวชาญในตลาดการเงินคาดการณไ์ว"้  "ผมคาดว่าแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อจะสงูขึน้ โดยมี
สาเหตุมาจากปัญหาคอขวดของอุปทานท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก, การขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วน, ความตอ้งการซือ้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ และเงินออมท่ี
สงูขึน้ซึ่งจะกระตุน้ใหเ้กิดการใชจ้่ายมากขึน้ รวมทัง้ตน้ทุนท่ีเกิดการใชน้โยบายรบัมือกับภาวะโลกรอ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อตัราเงินเฟ้อทั่วไป 
(headline inflation) ยังเคลื่อนไหวใกลก้ับตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ( inflation expectations)" นายฮ็อลซมันน์กล่าว  ทั้งนี ้ECB จะจัดประชุมนโยบาย
การเงินในวนัพรุง่นี ้(9 ก.ย.) ขณะท่ีนักวิเคราะหห์ลายรายคาดการณว่์า ECB จะยงัไม่ประกาศการปรบัลดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในการประชุมครัง้นี ้
แต่จะประกาศในการประชุมเดือนธ.ค. โดยนักวิเคราะหเ์หล่านีร้วมถึงนายกิลเลส โมอิค จากบริษัท AXA Investment Managers และนางเชียรา แซน
กาเรลลี จากบริษัทโนมรูะ รายงานระบุว่า เจา้หนา้ท่ีหลายรายของ ECB ไดอ้อกมาสนบัสนนุให ้ECB คมุเขม้นโยบายการเงิน หลงัจากท่ีตวัเลขเงินเฟ้อของ
ยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของยูโรโซนพุ่งขึน้ 3% ในเดือนส.ค. ซึ่งสูงกว่าในเดือนก.ค.ท่ีปรบัตัวขึน้ 2.2% และสูงกว่า
ระดบัเป้าหมายของ ECB ท่ี 2% 

• (+) นักวิเคราะห ์คาด`ฟิวเจอรส์` ฉุดตลาดคริปโทร่วง! ชี ้Leverage สูงเกินไป สืบเนื่องจากเมื่อคืนวานนี ้ราคา Bitcoin และเหล่า Altcoin ทัง้หลาย
ต่างร่วงลงทัง้ตลาดแบบฉับพลนั ไม่มีใครตัง้ตวัทนั โดยขอ้มลูจาก coinmarketcap.com ในขณะนีร้าคา BTC อยู่ท่ี 45,500 ดอลลาร ์หรือ 1.49 ลา้นบาท 
ดิ่งลงไป 12% ในรอบ 24 ชั่วโมง และ 5.3% ในรอบ 7 วนั และแน่นอน Altcoin ต่างก็เจ็บกันหนักกว่าตามธรรมเนียม โดย CryptoVizArt นักวิเคราะหข์อง 
CryptoQuant ก็ไดอ้อกมาเผยว่า “ปริมาณการ Liquidation ของฝ่ัง Long ในเวลานอ้ยกว่า 1 ชั่วโมงนัน้สามารถยืนยนัไดว่้าเหตุการณร์าคาดิ่งฉับพลนัใน
ครัง้นีเ้กิดจากการขับเคลื่อนของตลาดฟิวเจอรส์” เขาระบุ “จากการลดลงอย่างมหาศาลของสัญญาคงคา้ง ก็คาดไดว่้ามีจ านวนผูเ้ล่นจ านวนมากท่ีตั้ง 
Leverage ไว้สูง (ประกอบด้วยผู้เล่นท่ีขาดประสบการณ์) ถูกก าจัดออกจากตลาด”  รวมไปถึง Sam Trabuco ซีอีโอของบริษัทการลงทุน Alameda 
Research ก็แสดงความเห็นดว้ยว่าอาจจะเกิดจากตลาดฟิวเจอรส์ “มีคนเคยกล่าวไวว่้า ผูท่ี้ไม่รูจ้ักเรียนรูจ้ากประวตัิศาสตร ์ก็คือผูท่ี้จะท ามนัซ า้อีก” เขา
ระบุใน Twitter ส่วนตวั “ใครจ าช่วงตน้ปีไดบ้า้ง? ท่ีราคาบิตคอยนข์ึน้ไปแถว 65,000 ดอลลารอ์ย่างรวดเรว็ ตลาดฟิวเจอรส์คึกคกั และปริมาณสญัญาคง
คา้งเพิ่มมากขึน้ น่ีแหละท่ีมนัเกิดขึน้อีกครัง้”  

• (+)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงหนัก นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้า ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัลงอย่างหนักในวนันี ้เน่ืองจากไดร้บัแรง
กดดันจากการท่ีนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัได้อย่างล่าชา้ นอกจากนี ้นักลงทุนยงัรอติดตามผลการประชุม ECB ในวนัพรุ่งนี ้โดย
ภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา ท าใหม้ีการคาดกันว่า ECB จะคุมเขม้นโยบายการเงิน ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 472.68 จุด ลดลง 0.19 จุด 
หรือ -0.04% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,714.61 จดุ ลดลง 128.48 จดุ หรือ -0.81% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาด
วนันีท่ี้ 6,688.84 จดุ ลดลง 37.23 จดุ หรือ -0.55% 

• (-) ปธ.เฟดเซนตห์ลุยสห์นุนลดวงเงิน QE ปีนี ้คาดตลาดแรงงานสหรัฐฟ้ืนตัวแกร่งปีหน้า นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขาเซนตห์ลยุสก์ล่าวว่า เฟดควรเดินหนา้แผนการปรบัลดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ่ท่ีเคยประกาศใชเ้พื่อเยียวยาผลกระทบโควิด -19 แม้
ตวัเลขจา้งงานเดือนส.ค.ชะลอตัวลงก็ตาม  นายบูลลารด์ไม่ไดแ้สดงความกังวลในประเด็นท่ีว่าการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานเป็นไปอย่างซบเซา แม้ ว่า
สหรฐัมีอัตราการจ้างงานต ่าท่ีสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อเดือนส.ค.ท่ีผ่านมา เน่ืองจากการจ้างงานในภาคธุรกิจการสันทนาการและบริการชะลอตัวลง 
เนื่องจากการกลบัมาระบาดของโควิด-19   "ความตอ้งการแรงงานในตลาดยงัมีอยู่มาก และยงัคงมีต าแหน่งงานรองรบัมากกว่าจ านวนคนว่างงาน หาก
เราน าแรงงานเขา้สู่ระบบไดม้ากขึน้และควบคมุการแพรร่ะบาดไดด้ีขึน้ ย่อมมีโอกาสเป็นไปไดส้งูที่ตลาดแรงงานจะกลบัมาแข็งแกรง่มากในปีหนา้" นายบูล
ลารด์ใหส้ัมภาษณ์กับหนังสือพิมพไ์ฟแนนเชียลไทมสว่์า  และเพิ่มเติมว่า "หากพิจาณาในภาพรวมนั้น การปรดัลดวงเงิน QE ควรเริ่มในปีนี ้โดยค่อยๆ 
ทยอยจนสิน้สดุลงภายในช่วงครึ่งแรกของปีหนา้"   ทัง้นี ้เมื่อเดือนส.ค.ท่ีผ่านมา นายบลูลารด์กล่าวว่า เฟดควรปรบัลดวงเงิน QE โดยเรว็ เพื่อใหโ้ครงการ
ซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE ยตุิลงในช่วงตน้ปี 2565 และปทูางใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีดงักล่าว 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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)   10.03M 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.   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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   - 340K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -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 ้

 
 

 

 

 


