
  

                     บริเวณแนวต้านโซน 1,802 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็น
จุดสังเกต หากไม่สามารถขึ้นไปยืนได้มีโอกาสอ่อนตัวลง โดย
ประเมินแนวรับจะอยู่ในโซน 1,782-1,775 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่
หากผ่านแนวต้านแรกได้ ประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,816 
ดอลลารต์่อออนซ ์

10 กันยายน 2564    

 

สรุป  ปธน.ไบเดนไดพู้ดคุยทางโทรศพัทก์ับปธน.สี จิน้ผิงจีนเป็นเวลา 90 นาทีในช่วงเชา้วนันีต้ามเวลาไทย และเป็นการพูดคุยทางโทรศัพทค์รัง้แรกนับตัง้แต่
เดือนก.พ.ปีนี ้โดยผู้น าทั้งสองหารือกันเก่ียวกับความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการแข่งขันซึ่งจะน ามาซึ่งความขัดแยง้ระหว่างสองประเทศ โ ดยการพูดคุยทาง
โทรศพัทร์ะหว่างทัง้สองฝ่าย เป็นไปอย่างราบรื่น โดยผูน้  าทัง้สองไดห้ารือกนัเก่ียวกบัความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการแข่งขนัซึ่งจะน ามาซึ่งความขดัแยง้ระหว่าง
สองประเทศ ปัจจัยดงักล่าวกระตุน้แรงซือ้สินทรพัยเ์สี่ยง และบั่นทอนแรงซือ้ทองค า อย่างไรก็ดี ปัจจยัส าคญัท่ีคาดจะส่งผลต่อราคาทองค าคืนนี ้คือ การเปิดเผย
ขอ้มลูเงินเฟ้อสหรฐัในส่วนของดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค. เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย  เนน้ซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยจับตาบริเวณ
แนวตา้นโซน 1,802 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวไดน้ าแบ่งทองค าออกขายเพื่อรอซือ้คืนในโซนแนวรบั 1,782-1,775 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกได ้ชะลอการขายไปยงัแนวตา้นถดัไปบริเวณ 1,816 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
10/09/2564 16:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,794.10 1,801.48 7.38 0.41 

Spot Silver ($) 24.01 24.24 0.23 0.96 

เงนิบาท (฿/$) 32.72 32.62 -0.10 -0.31 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 71.24 72.58 1.34 1.88 

ดชันดีอลลาร ์ 92.52 92.35 -0.17 -0.18 

เงนิยูโร (€/$) 1.1826 1.1847 0.00 0.18 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,775    1,757   1,740 

        1,802    1,816   1,833 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยเด็กติดโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาลแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส  านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า มีเด็กจ านวนมากขึน้ไดร้บั
ผลกระทบอย่างหนักจากโรคโควิด-19 เน่ืองจากไวรสัสายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดทั่วสหรฐั ซึ่งส่งผลใหแ้พทยก์ังวลเก่ียวกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 
กระทรวงสขุภาพและบริการมนษุยส์หรฐัระบุว่า มีเด็กจ านวน 2,396 รายเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19 ซึ่งสงูแตะเป็นประวตัิการณเ์มื่อ
วนัองัคารท่ีผ่านมา  ศูนยค์วบคมุและป้องกันโรคแห่งสหรฐัอเมริกา (CDC) ระบุว่า มีเด็กมากกว่า 55,000 รายเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลตัง้แต่เดือน
ส.ค. 2563 พรอ้มเสริมว่า เด็กหลายคนเหล่านีไ้ม่มีอาการล่วงหนา้มาก่อน  ทัง้นี ้แมว่้าการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กจะเกิดขึน้ไดย้าก แต่ยอดผู้
เสียก็เพิ่มขึน้ CDC ระบวุ่า เมื่อนบัจนถึงวนัพธุที่ 8 ส.ค. สหรฐัมีเด็กอย่างนอ้ย 520 รายเสียชีวิตจากโควิด 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 9.98 จุด ขานรับสีจิน้ผิง-ไบเดนหารือชื่นมื่น ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้
ขานรบัรายงานท่ีว่า การพูดคุยทางโทรศพัทร์ะหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัและประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนในวนันีเ้ป็นไปอย่าง ราบรื่น โดย
ผูน้  าทัง้สองไดห้ารือกันเก่ียวกบัความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการแข่งขนัซึ่งจะน ามาซึ่งความขัดแยง้ระหว่างสองประเทศ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 
3,703.11 จุด เพิ่มขึน้ 9.98 จุด หรือ +0.27% ปธน.ไบเดนไดพู้ดคุยทางโทรศพัทก์ับปธน.สี จิน้ผิงจีนเป็นเวลา 90 นาทีในช่วงเชา้วันนี้ ตามเวลาไทย และ
เป็นการพูดคุยทางโทรศพัทค์รัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.พ.ปีนี ้โดยผูน้  าทัง้สองหารือกันเก่ียวกับความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการแข่งขนัซึ่งจะน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งระหว่างสองประเทศ ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ปธน.ไบเดนและปธน.สีได้หารือกันในประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงประเด็นท่ี เป็น
ผลประโยชนข์องทั้งสองประเทศ รวมไปถึงดา้นผลประโยชน,์ คุณค่า และมุมมองท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี ้การสนทนายังมุ่งเนน้ในประเด็นเศรษฐกิจ , 
ภาวะโลกรอ้น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 "ปธน.ไบเดนได้เน้นย า้ถึงความส าคัญในการสรา้งสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และทั่วโลก นอกจากนี ้ผูน้  าทั้งสองยังไดห้ารือกันเก่ียวกับความรบัผิดชอบของทั้งจีนและสหรฐัเพื่อสรา้งความ
เชื่อมั่นว่า การแข่งขนัจะไม่น าไปสู่ความขดัแยง้" ท าเนียบขาวระบุ 

• (-)  ปธ.เฟดแอตแลนตาเชื่อมั่นเฟดจะเร่ิมลด QE ปีนี้ หลังเศรษฐกิจแข็งแกร่ง นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขา
แอตแลนตาเปิดเผยกบัหนงัสือพิมพว์อลลส์ตรีท เจอรน์ัลว่า เขาเชื่อว่าเฟดจะปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตราผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
ในปีนี ้แมเ้ขาไม่คาดว่า เฟดจะตดัสินใจประกาศแผนการดงักล่าวในการประชมุเดือนนีก้็ตาม  "ตราบใดท่ีขอ้มลูเศรษฐกิจยงัคงแข็งแกรง่ในช่วงตน้ฤดูรอ้น 
ผมก็มั่นใจว่าเฟดจะปรบัลดวงเงิน QE ในเวลาท่ีรวดเร็วกว่าท่ีหลายคนคาดการณ์ไว"้ นายบอสติกกล่าว  ประธานเฟดสาขาแอตแลนตายังกล่าวดว้ยว่า 
"เรายงัไม่พบว่ามีขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งท าใหผ้มมองว่ามีโอกาสอย่างมากท่ีเฟดจะเริ่มปรบัลดวงเงิน QE ในปีนี ้และการด าเนินการ
ดงักล่าวจะเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม"  ทัง้นี ้นายบอสติกซึ่งปัจจุบนัเป็นกรรมการท่ีมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเ งินของเฟด 
(FOMC) นัน้ ไม่คาดว่า เฟดจะประกาศปรบัลดวงเงิน QE ในการประชมุวนัท่ี 21-22 ก.ย.นี ้ดา้นนักวิเคราะหค์าดการณว่์า ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตร
ประจ าเดือนส.ค.จะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีคณะกรรมการเฟดใช้ในการพิจารณาว่าจะเริ่มประกาศปรบัลดวงเงิน QE หรือไม่ในการประชุมเดือนนี ้  ทั้งนี ้
กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานเมื่อวันศุกรท่ี์แล้วว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 235,000 ต าแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งต ่ากว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 720,000 ต าแหน่ง หลงัจากพุ่งขึน้ 1,053,000 ต าแหน่งในเดือนก.ค. 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกตามทิศทางหุ้นเอเชีย หุ้นเหมืองแร่-เทคโนฯพุ่งน าตลาด ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวขึน้ตามทิศทางของตลาดหุน้
เอเชียท่ีมีแรงชอ้นซือ้ช่วยหนุน โดยหุน้กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึน้น าตลาด ซึ่งช่วยบดบงัปัจจัยลบจากการท่ีธนาคารกลางยุ โรป (ECB) ส่ง
สญัญาณว่า จะลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด -19 (PEPP) ในไตรมาส 4 ตามความคาดหมาย
ของตลาด ทัง้นี ้นักวิเคราะหค์าดว่า ECB วางแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครัง้ใหญ่ในเดือนธ.ค. และจะยุติโครงการ PEPP ภายในเดือนมี.ค. 
2565 ดัชนี STOXX 600 เปิดท่ีระดับ 467.68 จุด เพิ่มขึน้ 0.11 จุด หรือ +0.02%  ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 15,648.89 จุด ลดลง 
25.74 จดุ หรือ +0.16% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,707.33 จดุ เพิ่มขึน้ 22.61 จดุ หรือ +0.34%  
 
 

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 ์   310K** 340K 

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

 22.05น. สหรฐัฯ FOMC Member Daly Speaks   - - 

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

 00.10น. สหรฐัฯ FOMC Member Williams Speaks   - - 

 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 ้

 
 

 

 

 


