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สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,800.70-1,804.63 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนุนต่อเนื่องจากการเปิดเผยตวัเลข  CPI เดือน ส.ค.ของสหรฐัเมื่อ
คืนท่ีผ่านมาเพิ่มขึน้ 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว นอ้ยกว่าคาดการณ์ท่ี 5.4% ขณะท่ีเมื่อเทียบกับรายเดือนพบว่าเพิ่มขึน้ 0.3% ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึน้นอ้ยสดุในรอบ 7 เดือน   ปัจจัยส าคัญท่ีท าใหด้ชันี CPI สหรฐัฯเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าท่ีคาดการณไ์วน้ัน้เป็นผลมาจากการระบาดของไวรสัโควิด -19 สาย
พันธุ์เดลต้ากระทบธุรกิจท่องเท่ียว ส่งผลใหร้าคารถยนตม์ือสองลดลง 1.5%  ราคาตั๋วเครื่องบินท่ีลดลง 9.1% และราคาประกันภัยรถยนตท่ี์เพิ่มขึน้ 2.8% 
ขณะท่ีราคาโรงแรม และค่าเช่ารถยนต์ก็ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสัญญานท่ีบ่งชี ้ว่าอุปสงค์ของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางลดลง  นอกจากนี ้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ สงักดัพรรคเดโมแครต ไดเ้สนอใหป้รบัเพิ่มภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (corporate tax rate) จากระดบั 21% สู่ระดบั 26.5% รวมทัง้
เสนอใหป้รบัขึน้ภาษีก าไรท่ีไดจ้ากการลงทุน (capital gains tax) และเงินปันผลขึน้สู่ระดบั 28.8% โดยนักลงทุนกังวลว่าการปรบัเพิ่มอตัราภาษีดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบกบับริษัทจดทะเบียนของสหรฐัฯในอนาคต เป็นปัจจัยกระตุน้แรงซือ้กลบัเขา้สู่ตลาดทองค า  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ระยะสัน้ราคา
ทองค ายงัมีลุน้ดีดขึน้ทดสอบแนวต้าน หากราคาสามารถรกัษาระดับได ้ แต่เมื่อราคาปรบัตวัขึน้อาจมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพิ่มขึน้ ซึ่งหากไม่สามารถ
ผ่านแนวตา้นท่ี 1,809-1,816 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้โดยราคาอาจปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัท่ี 1,789-1,775 ดอลลารต์่อออนซเ์พื่อสรา้งฐานราคา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                     เก็งก ำไรระยะสั้นจำกกำรแกว่งตัว หำกรำคำไม่

สำมำรถทะลุแนวต้ำนด้ำนบนโซน 1,809-1,816 ดอลลำรต์่อออนซ ์

ให้เปิดสถำนะขำยท ำก ำไร และปิดสถำนะขำยท ำก ำไรหำกรำคำยืน

เหนือโซน 1,789-1,775 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
15/09/2564 11:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.10 1,803.66 -0.44 -0.02 

Spot Silver ($) 23.84 23.77 -0.07 -0.29 

เงนิบาท (฿/$) 32.94 32.85 -0.09 -0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,050 150 0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.96 74.02 0.06 0.08 

ดชันดีอลลาร ์ 92.66 92.63 -0.03 -0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.1805 1.1806 0.00 0.01 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

        1,789   1,775  1,757 

        1,816   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) ตลำดหุ้นเอเชียเปิดลบหลังดำวโจนสร่์วงหนัก จับตำข้อมูลเศรษฐกิจจีนวันนี้ ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้นีเ้คลื่อนไหวในแดนลบ โดยมีแรงกดดนั

จากดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดร่วงลงเกือบ 300 จุดเมื่อคืนนี ้(14 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลถึงความเป็นไปไดท่ี้รฐับาลสหรฐัจะปรบัขึน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทจดทะเบียน ขณะเดียวกัน นักลงทุนยงัจับตาการรายงานขอ้มลูเศรษฐกิจส าคญัของจี นอีก

หลายรายการในวนันี ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 30,464.17 จุด ลดลง 205.93 จุด หรือ -0.67%, ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี้

ท่ี 25,310.03 จดุ ลดลง 192.20 จดุ หรือ -0.75% และดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,651.16 จดุ ลดลง 11.44 จดุ หรือ -0.31% 

• (+) เกำหลีเหนือยิงขีปนำวุธลงสู่ทะเลวันนี้ คำดตกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษญี่ปุ่ น กระทรวงกลาโหมของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว่้า เกาหลีเหนือได้

ยิงขีปนาวธุลงสู่ทะเลในวนันี ้โดยขีปนาวุธไม่ไดต้กลงสู่เขตแดนของญ่ีปุ่ น แต่เชื่อว่าตกลงในพืน้ท่ีดา้นนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ น การยิงขีปนาวุธ

ของเกาหลีเหนือในวนันีเ้กิดขึน้เพียงไม่ก่ีวนัหลงัจากเมื่อวนัจันทรท่ี์ผ่านมา (13 ก.ย.) เกาหลีเหนือไดอ้า้งความส าเรจ็ในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสยั

ไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห ์โดยขีปนาวุธรุ่นใหม่ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสตรด์า้นกลาโหมของเกาหลีเหนือนั้น 

สามารถท าลายเป้าหมายท่ีอยู่ไกลประมาณ 1,500 กิโลเมตร (930 ไมล)์ ส  านักข่าวกลางของเกาหลี (KCNA) ระบุว่า เกาหลีเหนือไดท้ าการทดสอบยิง

ขีปนาวุธร่อนพิสยัไกลรุ่นใหม่เมื่อวนัเสารแ์ละวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา โดยขีปนาวุธดงักล่าวไดร้บัการยืนยันในดา้นประสิทธิภาพและความแม่ นย า พรอ้ม

ระบุว่า เกาหลีเหนือมีความคืบหนา้อย่างมากในการพัฒนาขีปนาวุธในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  การทดสอบขีปนาวุธครัง้ล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึน้ใน

ช่วงเวลาท่ีเกาหลีเหนือไดแ้สดงท่าทีไม่พอใจสหรฐัท่ีเดินหนา้ซอ้มรบรว่มกบัเกาหลีใต ้โดยเมื่อไม่นานมานี ้นายคิม ยงชอล เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของเกาหลี

เหนือไดอ้อกมาเตือนว่า เกาหลีใตแ้ละสหรฐัตอบแทนความหวงัดีของเกาหลีเหนือดว้ย "การกระท าอนัเป็นปรปักษ์" และยงักล่าวดว้ยว่าเกาหลีใตเ้ลือกท่ี

จะละทิง้โอกาสในการยกระดบัความสมัพนัธใ์หด้ีขึน้ 

• (-) ไบเดน เตรียมเรียกร้องให้ผู้น ำโลกช่วยกันเร่งฉีดวัคซีนให้ได้อย่ำงน้อย 70% ของพลเมืองโลก ภำยในปี 2022 เมื่อวานนี ้(14 กันยายน) 

ส านักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐัอเมริกา เตรียมเรียกรอ้งใหบ้รรดาผูน้  าโลกช่วยกันเร่งฉีดวคัซีนโควิดให้ ไดอ้ย่าง

นอ้ย 70% ของพลเมืองโลก ภายในปี 2022 รวมถึงจะตอ้งช่วยกนับริจาควคัซีนเพิ่มอีก 1 พนัลา้นโดส เพื่อใหป้ระเทศท่ีมีรายไดเ้ขา้ถึงวคัซีนไดม้ากยิ่งขึน้ 

ตามเป้าหมายท่ี CNN ไดร้บัมา ระบุว่า แต่ละประเทศจะตอ้งรว่มกันประกนัเงิน 3 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั (ราว 9.9 หมื่นลา้นบาท) ภายในปีนี ้และอีก 7 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐั (ราว 2.3 แสนลา้นบาท) ภายในปี 2022 เพื่อสนบัสนนุทางดา้นการเงินในการเตรียมความพรอ้มเรื่องวคัซีนโควิดในมิติต่างๆ โดย

คาดว่าไบเดนจะประกาศแผนการดงักล่าวขณะท่ีเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมโควิดในสปัดาหห์นา้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับท่ีจะมีการประชุมสมชัชา

ใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) และคาดว่าไบเดนจะจดัการประชมุเพิ่มเติมอีกในช่วงปลายปีนีห้รือ่วงตน้ปีหนา้ 

• (+/-) อังกฤษเล็งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้จนท.ด่ำนหน้ำ-ปชช.อำยุ 50 ปีขึน้ไป เตรียมรับมือฤดูหนำว รฐับาลองักฤษเตรียมเริ่มระดมฉีดวคัซีนป้องกัน

โควิด-19 เข็มท่ี 3 เพื่อกระตุน้ภูมิคุม้กันใหก้ับประชาชนกลุ่มสงูอายุและกลุ่มเปราะบาง โดยเป็นการเลือกพึ่ งพาวคัซีน แทนการใชม้าตรการล็อกดาวน์

เพื่อรบัมือกับฤดูหนาวท่ีอาจมีอุปสรรคมากขึน้ หน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด -19 ไดช้่วยชีวิตประชาชนไปแลว้กว่า 

112,000 ราย และป้องกันไม่ใหเ้กิดการติดเชือ้ไดม้ากถึง 24 ลา้นครัง้ ขณะเดียวกัน ทางหน่วยงานได้เสนอใหม้ีการฉีดวคัซีนกระตุน้ภูมิใหก้ับบุคลากร

สาธารณสขุด่านหนา้ รวมถึงประชาชนอาย ุ50 ปีขึน้ไปและกลุ่มเปราะบางดา้นสขุภาพ โดยเริ่มจากผูท่ี้ความเสี่ยงมากท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก แมข้ณะนีจ้ะ

ยงัไม่มีหลกัฐานชัดเจนถึงประสิทธิภาพของการฉีดวคัซีนกระตุน้ภมูิ แต่นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษก็คาดหวงัว่า การฉีดวคัซีนกระตุน้ภูมิ

จะช่วยใหโ้รงพยาบาลขององักฤษสามารถรบัมือกบัโรคประจ าฤดหูนาวโรคอื่นๆ ได ้โดยไม่ตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวน ์  

 

ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำ กำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

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

 20.45น. สหรฐัฯ 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 เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำ กำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

วนัองัคารท่ี 14 ก.ย. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.   100.1** 99.7 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   0.3%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.   0.1%** 0.3% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   18.1 18.3 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.5% 0.9% 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.6M -1.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนส.ค.   -0.2% -0.4% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.   18.9 19.4 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   316K 310K 

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   71.9 70.3 

 21.00น. สหรฐัฯ 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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