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สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,784.40-1,792.73  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยมีการร่วงลงไปก่อนท าระดับต ่าสุดบริเวณ 1,784.40 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์รบัแรงกดดนัต่อเน่ืองมาจากการเปิดเผยดัชนี PPI สหรฐัท่ีพุ่งสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ 8.3% ในเดือนส.ค. กระตุน้คาดการณ์เฟดเดินหน้าลด QE ในปีนี ้ 
ก่อนท่ีราคาทองค าจะฟ้ืนตวับา้งจากแรงซือ้สินทรพัยป์ลอดภยั ท่ามกลางการรว่งลงของตลาดหุน้เอเชียเชา้นี ้ อย่างไรก็ดี ปรบัตวัขึน้ของราคาทองค าอาจอยู่ใน
ระดบัจ ากดั เนื่องจากนกัลงทุนรอดูการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐั ที่จะมีขึน้ในวนัองัคารท่ี 14 ก.ย. รวมถึงการประชุมก าหนดนโยบายการเงิน
ของเฟดในวันท่ี 21-22 ก.ย. เพื่อดูว่า เฟดจะส่งสัญญาณปรบัลดวงเงิน QE ในการประชุมครัง้นีห้รือไม่ ส่วนข่าวเรื่องการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลของ
เกาหลีเหนือในช่วงสุดสัปดาหท่ี์ผ่านมานัน้แทบไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด ส าหรบัวันนีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ดา้นปัจจัยทางเทคนิค
ประเมินว่า หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,800-1,802 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจท าใหเ้กิดการอ่อนตัวลงของราคาทดสอบแนวรบัโซน 1,782-
1,775 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัแรกไดก้็จะเห็นการอ่อนตัวลง โดยมีโอกาสท่ีจะราคาทดสอบแนวรบัถัดไปบริเวณ 1,757 
ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     ซื้อขายท าก าไรระยะส้ันตามกรอบราคา 

ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้าน 1,800-1,802 

ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อาจจะเห็นการอ่อนตัวลงทดสอบแนว

รับบริเวณ 1,775-1,757 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
13/09/2564 11:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,787.52 1,791.97 4.45 0.25 

Spot Silver ($) 23.74 23.76 0.02 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 32.72 32.76 0.04 0.12 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,800 27,800 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.86 73.10 0.24 0.33 

ดชันดีอลลาร ์ 92.63 92.65 0.02 0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1810 1.1805 0.00 -0.04 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,775   1,757  1,740 

        1,802   1,816  1,833 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบหลังดาวโจนสร่์วงต่อเน่ือง หว่ันเฟดลด QE เร็วกว่าคาดหลังเงินเฟ้อพุ่ง ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในเชา้วนันี ้ตาม
ทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดลบติดต่อกันเป็นวันท่ี 5 เมื่อวันศุกร ์(10 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ในสหรฐั 
และกงัวลว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
เร็วกว่าท่ีคาดไว ้ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,699.25 จุด ลดลง 3.86 จุด หรือ -0.10%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันี้
ท่ี 30,372.02 จุด ลดลง 9.82 จุด หรือ -0.032% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ท่ี 25,885.30 จุด ลดลง 320.61 จุด หรือ -1.22% ทั้งนี ้
กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยในวนัศุกรว่์า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิต ดีดตวัขึน้ 0.7% ในเดือนส.ค. เมื่อ
เทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ท่ีระดับ 0.6% เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้มากท่ีสุดเป็น
ประวตัิการณใ์นรอบเกือบ 11 ปี นบัตัง้แต่เริ่มมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวในเดือนพ.ย. 2553 หลงัจากดีดตวัขึน้ 7.8% ในเดือนก.ค. 

• (-) สหรัฐเผยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 380.2 ล้านโดส ศนูยค์วบคมุและป้องกันโรคของสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า สหรฐัไดฉี้ดวคัซีนป้องกนัโควิด-
19 ใหป้ระชาชนในประเทศไปแลว้ทัง้สิน้ 380,241,903 โดส ณ วนัอาทิตยท่ี์ 12 ก.ย. และกระจายวคัซีนออกไปแลว้ 456,755,755 โดส ตวัเลขดงักล่าว
เพิ่มขึน้จากท่ีฉีดไป 379,472,220 โดสเมื่อวันท่ี 11 ก.ย.  CDC ระบุว่า มีประชากร 209,437,152 คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะท่ี 
178,692,875 คนไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้  ยอดรวมวคัซีนดงักล่าวนบัรวมวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 แบบ 2 โดสของโมเดอรน์าและไฟเซอร/์ไบออนเทค 
รวมถึงวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 1 โดสของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  ทัง้นี ้ประชากรมากกว่า 1.78 ลา้นคนไดร้บัการฉีดวคัซีนของไฟเซอรห์รือ
วคัซีนของโมเดอรน์าโดส 3 แลว้ตัง้แต่วนัท่ี 13 ส.ค. เมื่อสหรฐัอนุญาตใหฉี้ดวคัซีนโดสท่ี 3 ใหแ้ก่ผูท่ี้มีระบบภมูิคุม้กนัอ่อนแอ เน่ืองจากมีแนวโนม้ว่าการ
ฉีดวคัซีนเพียง 2 โดสอาจสรา้งภมูิคุม้กนัไดไ้ม่เพียงพอ 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่าแตะกรอบบน 109 เยน นลท.เมินข่าวเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าแตะกรอบบนของ 109 เยนในการ
ซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี ้โดยดีลเลอรร์ะบวุ่า ตลาดแทบไม่ไดร้บัผลกระทบจากข่าวการทดสอบยิงขีปนาวธุพิสยัไกลของเกาหลีเหนือ
ในช่วงสดุสัปดาหท่ี์ผ่านมา ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.94-109.95 เยน เทียบกับ 109.86-
109.96 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.94-109.96 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวนัศุกร ์ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1805-1.1805 ดอลลาร ์
และ 129.78-129.82 เยน เทียบกับ 1.1806-1.1816 ดอลลาร ์และ 129.76-129.86 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1842-1.1843 ดอลลาร ์และ 130.19-
130.23 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวนัศกุร ์

• (+/-) อดีตทูตสหรัฐคาดจีนจะรักษาสัมพันธก์ับกลุ่มตาลีบันอย่างระมัดระวัง อดีตเอกอคัรราชทตูสหรฐัประจ ากรุงปักก่ิงคาดการณว่์า จีนจะรกัษา
ความสมัพนัธก์บัอฟักานิสถานอย่างระมดัระวงั และเป้าหมายหลกัของจีนคือการรว่มมือกับกลุ่มตาลีบนัในการรกัษาความมั่ นคงในพืน้ท่ีชายแดน นาย
แม็กซ ์เบาคสั อดีตเอกอคัรราชทูตสหรฐัประจ าประเทศจีน ใหส้มัภาษณก์ับส านกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า "จีนจะไม่พยายามเขา้ยึดครองอฟักานิสถานเหมือนท่ี
ประเทศอื่น ๆ รวมถึงสหรฐัเคยท า" พรอ้มเสริมว่า จีนกังวลเก่ียวกับการโจมตีของผูก้่อการรา้ยท่ีอาจใชอ้ฟักานิสถานเป็นฐานท่ีมั่น  ความกังวลหลกัของ
จีนคือเตอรก์ิสถานตะวนัออก ซึ่งรฐับาลจีนจะร่วมมือกับกลุ่มตาลีบนัเพื่อสรา้งหลกัประกันว่า อตัราการก่อการรา้ยในอฟักานิสถานจะอยู่ใ นระดบัท่ีต ่า
มาก โดยเขากล่าวถึงกลุ่มหัวรุนแรงอุยกูร ์ ภายใต้ชื่อขบวนการอิสลามเตอร์กิสถานตะวันออ ก (East Turkestan Islamic Movement) อดีต
เอกอคัรราชทูตกล่าวเสริมว่า พฒันาการในอฟักานิสถานจะเป็นบททดสอบของสหรฐั ในขณะท่ีอิทธิพลทางการทหารและการเมืองของสหรฐัลดลงใน
เวทีโลกหลังจากท่ีถอนก าลังทหารออกจากอฟักานิสถาน ส่งผลใหป้ระเทศอื่นๆ เช่น จีนเขา้มาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว  "น่ีจะเป็นการทดสอบสหรฐั" 
นายเบาคสั กล่าว "เรายงัไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนส าหรบัจีน และการถอนตวัครัง้นีจ้ะท าใหก้ารพฒันานโยบายเชิงกลยุทธท่ี์มีต่อจีนมีความซบัซอ้นมากขึน้" 
ทัง้นี ้จีนเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศท่ีสรา้งความสมัพนัธฉ์นัมิตรกับตาลีบนั โดยจีนมีความสมัพนัธอ์นัดีกับกลุ่มตาลีบนั ก่อนท่ีนกัรบตาลีบนัจะเขา้ยึดครอง
อฟักานิสถานเมื่อเดือนท่ีแลว้ 
 

 
ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ รษฐกิจ นสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 13 ก.ย. - - ไม่มีตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารท่ี 14 ก.ย. 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.   99.0 99.7 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   0.3% 0.3% 

วนัพธุท่ี 15 ก.ย. 13.00น. องัก ษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   2.9% 2.0% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   17.1 18.3 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.4% 0.9% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนส.ค.   76.3% 76.1% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -1.5M 

วนัพ หสับดีท่ี 16 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนส.ค.   -0.2% -0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   -0.8% -1.1% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.   18.9 19.4 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   316K 310K 

 21.00น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ค.   0.5% 0.8% 

วนัศุกรท่ี์ 17 ก.ย. 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.5% -2.5% 

 16.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   3.0% 2.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   71.9 70.3 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 10 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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