
  

                    หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,800-1,816 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจมีผลให้ราคาปรับตัวลงเพื่อปรับฐาน
ราคาต่อ เบื้องต้นหากราคาอ่อนตัวลงประเมินแนวรับในโซน  
1,775-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคายืนได้ โอกาสเกิดแรงซือ้
ดันให้ราคาฟ้ืนตัวขึน้อีกคร้ัง   

9 กันยายน 2564    

 

สรุป  นักลงทุนในตลาดทั่วโลกต่างจับตามองการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) วนันี ้(9 ก.ย.)  เบือ้งตน้นักวิเคราะหค์าดว่า ECB จะยังคงนโยบาย
การเงินทัง้วงเงินในการเขา้ซือ้สินทรพัยแ์ละอตัราดอกเบีย้ไวต้ามเดิม  อย่างไรก็ตาม แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อท่ีมีแนวโนม้เกิดขึน้ยาวนานขึน้ โดยอตัราเงินเฟ้อของยู
โรโซนพุ่งขึน้ 3% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี  ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี และอยู่เหนือระดับเป้าหมายของ ECB ท่ี 2% ส่งผลให้ตลาดจับตา ECB จะส่ง
สญัญาณลดวงเงินการเขา้ซือ้พนัธบตัรภายใตโ้ครงการ PEPP ซึ่งปัจจุบนัอยู่ท่ี 80,000 ลา้นยูโร/เดือน โดยมีก าหนดสิน้สดุในเดือนมีนาคม 2022 หรือไม่ อย่างไร  
ขณะเดียวกัน  มีการคาดการณอ์ีกว่า ECB อาจมีการปรบัเพิ่มคาดการณ ์GDP ในการประชมุครัง้นีอ้ีกดว้ย ดงันัน้  หาก ECB มีมมุมองทางเศรษฐกิจยูโรโซนท่ีดี
ขึน้ พรอ้มส่งสญัญาณ  taper วงเงินในการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามมาตรการ PEPP อาจเป็นปัจจยัหนนุยโูร และทองค า  กลบักนัหาก ECB ยงัคงเดินหนา้ผ่อนคลาย
นโยบายการเงินต่อไป จะเป็นปัจจัยกดดนัยูโรและทองค าไดเ้ช่นกัน  เนน้เก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาขึน้ทดสอบแนวตา้นโซนท่ี 1,800-1,816 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากยืนไม่ไดอ้าจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา เมื่อราคาทองค าอ่อนตวัลงจะมีแนวรบับริเวณ 1,775-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
9/09/2564 15:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.60 1,794.90 6.30 0.35 

Spot Silver ($) 23.95 24.09 0.14 0.58 

เงนิบาท (฿/$) 32.74 32.68 -0.06 -0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,950 27,800 -150 -0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.66 72.48 -0.18 -0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 92.70 92.58 -0.12 -0.13 

เงนิยูโร (€/$) 1.1816 1.1833 0.00 0.14 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,775    1,757   1,740 

        1,800    1,816   1,833 

 

 



 

 

• (+) สื่ออินเดียเผยโควิดสายพันธุม์ิวระบาดใน 49 รัฐของสหรัฐแล้ว สถานีโทรทศันวี์ออนของอินเดียรายงานว่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุม์ิวท่ีตรวจพบ
ครัง้แรกในประเทศโคลอมเบียนัน้ ไดแ้พร่ระบาดไปยงั 49 รฐัของสหรฐัแลว้  รายงานระบุว่า รฐัเนแบรสกาเป็นเพียงรฐัเดียวของสหรฐัท่ี ยงัไม่พบผูต้ิดเชือ้
ไวรสัสายพนัธุม์ิวจนถึงขณะนี ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุม์ิวแพร่ระบาดไดง้่ายกว่าไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาซึ่งปัจจุบนัไดแ้พร่ระบาดไปยงัหลายประเทศทั่วโลก 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุว่า "ไวรสัโควิดสายพนัธุม์ิวมีลกัษณะการกลายพนัธุท่ี์บ่งชีว่้ามีคุณสมบัติท่ีเป็นไปไดใ้นการหลบหลีกจากระบบภูมิคุม้กนั"  
ในสหรฐันัน้ รฐัแคลิฟอรเ์นียรายงานพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัสายพนัธุม์ิวสงูสดุ 384 ราย และสหรฐัรายงานพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิดสายพนัธุม์ิวเพิ่มขึน้สงูสดุในช่วง
กลางเดือนก.ค. 

• (+)  จีนลงดาบแบรนดต่์างประเทศสั่งปรับอ่วม ฐานบิดเบือนข้อมูลโฆษณา สื่อของรฐับาลจีนและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแ์สดงความไม่พอใจ
สินคา้ต่างประเทศหลายแบรนด ์และออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าใหข้อ้มูลท่ีบิดเบือนต่อผูบ้ริโภค หลังจากท่ีทางการจีนไดส้ั่งปรบัแบรนดเ์สื ้ อผา้ Canada 
Goose ของแคนาดา เนื่องจากโฆษณาเขา้ข่ายหลอกลวง สนันิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตจ์ีนโพสตข์อ้ความทางวีแชทว่า "มีแต่ค  าโกหกทัง้นัน้ ไม่มีความจริง
เลย" หลงัจากท่ีทางการจีนสั่งปรบัแบรนดเ์สือ้ผา้ของแคนาดา ทัง้นี ้หนังสือพิมพไ์ชน่า อีโคโนมิก เดลีของรฐับาลจีนระบุถึงแบรนด ์Canada Goose ในบท
บรรณาธิการเมื่อวนัพุธ (8 ก.ย.) โดยเนน้ถึงประเด็นท่ีว่า คณะท างานดา้นการก ากับดูแลตลาดในเมืองเซี่ยงไฮไ้ดส้ั่งปรบัสาขาของแบรนดใ์นจีนเป็นเงิน 
450,000 หยวน (70,000 ดอลลาร)์ เน่ืองจากการโฆษณาอนัเป็นเท็จเมื่อเดือนมิ.ย. โดยคณะฯ ระบุว่า แทนท่ีแบรนดจ์ะใชข้นห่านในการผลิตเสื ้อแจ็คเก็ต 
กลับใชข้นเป็ดเป็นส่วนใหญ่ และอา้งว่าขนเป็ด Hutterite เป็นขนเป็ดท่ีใหค้วามอบอุ่นมากท่ีสุดในบรรดาขนเป็ดแคนาดา ซึ่งท าใหผู้้บริโภคเขา้ใจผิด 
นอกจากนี ้หนังสือพิมพย์ังไดวิ้จารณ์ไอศครีมแม็กนั่มของยูนิลิเวอรว่์า ไอศครีมท่ีขายในจีนนัน้ใชว้ตัถุดิบท่ีถูกกว่าในประเทศฝ่ังตะ วนัตก ดา้นสันนิบาต
เยาวชนคอมมิวนิสตจ์ีนยงัวิจารณ์แบรนดย์าคูลทข์องญ่ีปุ่ นเก่ียวกับการเผยแพร่โฆษณาอนัเป็นเท็จ โดยเมื่อเดือนส.ค. คณะท างานฯ ไดส้ั่งป รบัแบรนด์
ยาคลูทเ์ป็นเงิน 450,000 หยวน จากการอา้งว่าจลุินทรียโ์พรไบโอติกสม์ีส่วนส าคญัในการป้องกันโควิด-19 

• (-) ยูเครนเตรียมออกกฎหมายรับรองบิตคอยน ์ตามกระแสสกุลเงินคริปโตท่ัวโลก รฐัสภายเูครนลงมติเห็นชอบผ่านรา่งกฎหมายฉบบัใหม่ที่ใหก้าร
รบัรองและควบคมุการซือ้ขายสกุลเงินคริปโตเคอรเ์รนซีดว้ยคะแนนเสียงเกือบเป็นเอกฉันท ์โดยยเูครนนบัเป็นประเทศท่ี 5 ในช่วงหลายสปัดาห์ท่ีผ่านมานี้
ท่ีมีการออกกฎหมายรบัรองการใชง้านบิตคอยนอ์ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งส่งสญัญาณว่า รฐับาลทั่วโลกเริ่มมองว่าสกุลเงินคริปโตอย่างบิตคอยนน์ัน้
จะยังคงอยู่ต่อไปอีกนาน ร่างกฎหมายนีจ้ะให้การคุม้ครองส าหรบัผูถื้อบิตคอยนแ์ละสกุลเงินคริปโตอื่นๆ ในกรณีถูกฉ้อโกง ทั้งยังเป็นครั้ งแรกท่ีมีการ
ก าหนดนิยามทางกฎหมายของค าศัพทต์่างๆ ท่ีเก่ียวกับสกุลเงินคริปโตไวอ้ย่างชัดเจน เช่น สินทรพัยเ์สมือน , กระเป๋าเงินดิจิทลั และกุญแจส่วนตวั ทัง้นี ้
รา่งกฎหมายดงักล่าวก าลงัรอการลงนามรบัรองโดยประธานาธิบดีโวโลดิมีร ์เซเลนสกี 

• (-) นักเศรษฐศาสตรค์าดGDPฮ่องกงปี64 โต6.7% หลังฟ้ืนตัวจากโควิด-19  ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า Gary Ng นักเศรษฐศาสตรอ์าวุโสของ 
Natixis bankในฮ่องกงไดเ้พิ่มคาดการณ์ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฮ่องกงในปีนีเ้ป็นขยายตวั 6.7% จากเดิมท่ีขยายตวั 6.0% และ
นับเป็นการคาดการณส์งูกว่าของประเทศสิงคโปรเ์ป็นครัง้แรกในรอบ 13 ปีหลงันักเศรษฐศาสตรไ์ดค้าดการณว่์า GDP สิงคโปรจ์ะขยายตวั 6.5% ในปีนี ้
ปัจจัยส าคญัท่ีท าใหน้ักเศรษฐศาสตรค์าดการณ์ว่าเศรษฐกิจฮ่องกงจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนั้นเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัเผชิ ญการ
ระบาดของไวรสัโควิด-19 เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดท่ีเขม้งวดและท าใหย้อดผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 อยู่ในระดบัต ่า ส่งผลใหภ้าคธุรกิจปรบัตวั
ไดด้ีขึน้ หลงัไดร้บักระทบจากการระบาดและการประทว้งเพื่อเรียกรอ้งประชาธิปไตยในปีท่ีแลว้  

• (+/-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว นักลงทุนกังวล ECB คุมเข้มนโยบายการเงิน ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดทัง้ในแดบบวกและแดนลบวนันี ้โดยเป็นไป
ตามทิศทางตลาดหุน้เอเชียท่ีไดร้บัแรงกดดนัจากกระแสความวิตกกังวลท่ีว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัไดอ้ย่างล่าชา้ ประกอบกับการท่ีหุน้บริษั ทเกมรว่งลง
หลงัมีรายงานข่าวว่า หน่วยงานก ากบัดูแลของจีนมีค  าสั่งใหบ้ริษัทเกมควบคมุเนือ้หาในเกม พรอ้มกบัเตรียมยกระดบัความเขม้งวดในการตรวจสอบบริษัท 
ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อดูว่า ECB จะประกาศลดวงเงินในการซือ้พันธบัตรตามท่ี
นักวิเคราะหค์าดการณ์หรือไม่  ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดับ 468.09 จุด เพิ่มขึน้ 0.22 จุด หรือ -0.05%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 
15,499.45 จดุ ลดลง 110.83 จดุ หรือ -0.71% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,618.82 จดุ ลดลง 50.07 จดุ หรือ -0.75% 

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)   10.93M** 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.   17.9B** 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 ้

 
 

 

 

 


