
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,751.30-1,759.08  ดอลลารต่์อออนซ ์ทองค ารบัแรงกดดนัหลงัวานนี ้กระทรวงพาณิชยส์หรฐั เปิดเผยตวัเลขคา้ปลีก
ประจ าเดือนส.ค.เพิ่มขึน้ 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แลว้ และเพิ่มขึน้ 0.7% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. นอกจากนีก้ระทรวงพาณิชยย์งัไดแ้กไ้ขตวัเลขคา้
ปลีกของเดือน ก.ค.จากเดิมที่ลดลง 1.8% เป็นลดลง 1.1.% ปัจจัยส าคัญที่ท  าใหย้อดคา้ปลีกของสหรฐัฯเพิ่มขึน้ มาจากยอดขายสินคา้ออนไลนท์ี่เพิ่มขึน้ เขา้มา
ชดเชยยอดขายรถยนตท์ี่ลดลงหลงัจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตย์งัเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิป สหพนัธก์ารคา้ปลีกแห่งชาติ (NRF) กล่าวว่า ยอดคา้
ปลีกที่เพิ่มขึน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคในสหรฐัฯ ซึ่งคาดหวงัว่ายอดคา้ปลีกของสหรฐัฯจะเพิ่มมากสดุเป็นประวติัการณใ์นช่วงวนัหยดุเทศกาลที่
จะมีขึน้ในเดือน ธ.ค.นี ้แนวโนม้ดงักล่าวเพิ่มความวิตกเกี่ยวกับการกลบัมาคมุเขม้นโยบายการเงินของเฟด ทัง้แนวโนม้การลด QE และขึน้ดอกเบีย้ ส่งผลใหน้กัลงทุน
ทยอยลดการถือครองทองค า ก่อนจะทราบผลประชุมเฟดสปัดาหห์นา้วนัที่ 21-22 ก.ย. ซึ่งจะมีการเปิดเผย Dot plot (คาดการณ์อตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ที่เฟด) 
ฉบบัใหม่ รวมถึง FOMC Economic Projections (คาดการณ์จีดีพี,เงินเฟ้อ,อตัราการว่างงาน) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่คาดการณ์การด าเนินนโยบายการเงินของเฟดได ้ 
ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค าแกว่งตวัผนัผวนเพิ่มขึน้ หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง แมว้่าจะมีแรงชอ้นซือ้ใหร้าคาฟ้ืนตวัขึน้ไดบ้า้งแต่แรงซือ้ค่อนขา้ง
จ ากดั ประเมินแนวรบับริเวณ 1,745-1,739 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไดจ้ะมีแรงดีดกลบัทดสอบแนวตา้นระดบั 1,766-1,779 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากไม่สามารถ
ยืนเหนือระดบัดงักล่าวอาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                เสี่ยงเข้าซื้อบริเวณแนวรับ 1,745-1,739 ดอลลาร์

ต่อออนซ ์หากราคาทองค าพยายามยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าว

ได้  ท าให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้าน 1,766-

1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์ เน้นการเก็งก าไรระยะสั้น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
17/09/2564 11:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.30 1,759.23 5.93 0.34 

Spot Silver ($) 22.89 22.95 0.06 0.26 

เงนิบาท (฿/$) 33.12 33.17 0.05 0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,650 -250 -0.90 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.60 75.44 -0.16 -0.21 

ดชันดีอลลาร ์ 92.87 92.85 -0.02 -0.02 

เงนิยูโร (€/$) 1.1767 1.1773 0.00 0.05 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,766   1,779  1,802 

 

 



 

 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่าเทียบเยน ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเล็กนอ้ยบริเวณกรอบบน 109 เยน หลังสหรฐั

เปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีขยายตวัไดด้ีเกินคาดในเดือนส.ค. ซึ่งช่วยคลายความวิตกเก่ียวการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรฐั  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 

ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.86-109.87 เยน เทียบกับ 109.70-109.80 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.35-109.36 เยน

ท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1767-1.1772 ดอลลาร ์และ 129.27-129.28 เยน เทียบกับ 1.1762-1.1772 

ดอลลาร ์และ 129.10-129.20 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1781-1.1782 ดอลลาร ์และ 128.83-128.87 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อ

วานนี ้  

• (-) จีนเผยยอด FDI พุ่งขึ้น 22.3% ช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ กระทรวงพาณิชยจ์ีนเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) ท่ีไหลเขา้สู่จีนในช่วง 8 เดือนแรก พุ่งขึน้ 22.3% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 7.5805 แสนลา้นหยวน หรือประมาณ 1.1378 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั  

ขอ้มลูของกระทรวงพาณิชยร์ะบุว่า ยอด FDI ในอุตสาหกรรมดา้นการบริการของจีนช่วง 8 เดือนแรกอยู่ท่ี 5.9933 แสนลา้นหยวน เพิ่มขึน้ 25.8% 

เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะท่ียอด FDI ในอุตสาหกรรมไฮเทค พุ่งขึน้ 35.2% ส่วนยอด FDI จากกลุ่มประเทศในแถบ Belt and Road มีการขยายตัว 

37.6% และยอด FDI จากกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึน้ 36.8% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564  

• (-) สิงคโปรต์ั้งกองทุนใหม่ 1 พันล้านดอลล ์หวังหนุนตลาดหุ้นในประเทศ รฐับาลสิงคโปรป์ระกาศมาตรการรเิริ่มหลายประการในวนันี ้โดยมี

เป้าหมายท่ีจะกระตุน้ตลาดหุน้ภายในประเทศใหแ้ข็งแกร่งขึน้ ซึ่งมาตรการดงักล่าวครอบคลมุถึงการร่วมลงทุนในกองทุนใหม่เพื่อสนบัสนุนบรษิัท

ต่างๆ ท่ีมีแนวโนม้การเติบโตในระดับสงู กองทุนใหม่นีจ้ะจดัตัง้ขึน้ร่วมกับบริษัทเทมาเส็กซึ่งเป็นบริษัทดา้นการลงทุนของรฐับาลสิงคโปร ์โดยจะมี

เงินทุนเริ่มตน้มลูค่า 1.5 พันลา้นดอลลารส์ิงคโปร ์(1.1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) เพื่อช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการระดมทุนผ่านการจดทะเบียนใน

ตลาดหุน้สิงคโปร ์ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนในกระดานหลกั กระดานรอง หรือทัง้สองกระดาน   ส าหรบัมาตรการรเิริ่มท่ีรฐับาลสิงคโปรป์ระกาศใน

วนันีไ้ดแ้ก่  

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจไร้ทิศทาง ตลาดหุน้เอเชียเปิดผันผวนในวันนี ้หลังสหรฐัเปิดเผยขอ้มูล

เศรษฐกิจไรทิ้ศทาง โดยยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ขยายตวัไดด้ีเกินคาด แต่ตวัเลขผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานเพิ่มขึน้สงูกว่าคาดการณ ์ซึ่งท าใหน้ักลงทุน

กงัวลเก่ียวกบัแนวโนม้ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของสหรฐั  ดชันีนิกเกอิเปิดตลาดท่ีระดบั 30,387.54 จดุ เพิ่มขึน้ 64.20 จดุ หรือ +0.21% ดชันีฮั่ง

เส็งเปิดท่ี 24,589.17 จุด ลดลง 78.68 จดุ หรือ -0.32% ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตเปิดท่ี 3,595.27 จุด ลดลง 11.82 จุด หรือ -0.33%  นกัลงทุนจบัตา

ความเคลื่อนไหวในตลาดหุน้ฮ่องกงอย่างใกลช้ิด หลงัจากท่ีดชันีฮั่งเส็งดิ่งลงเกือบ 6% ในสัปดาหนี์ ้เนื่องจากความกังวลเก่ียวกับการใชม้าตรการ

ควบคุมธุรกิจเทคโนโลยีและกาสิโน   หุน้กลุ่มธุรกิจกาสิโนท่ีจดทะเบียนในตลาดหุน้ฮ่องกงร่วงลงอย่างหนกัในช่วงท่ีผ่านมา หลังมีรายงานข่าวว่า 

รฐับาลมาเก๊าไดอ้อกเอกสารซึ่งประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะต่างๆ เช่น การอนุญาตใหเ้ฉพาะผูถื้อใบอนุญาตประกอบธุรกิจพนนัจากรฐับาลเท่านัน้ท่ี

สามารถแจกจ่ายผลก าไรใหก้ับผูถื้อหุน้ได ้รวมถึงมาตรการอื่นๆ โดยเอกสารดังกล่าวเปิดเผยออกมาในช่วงท่ีเจา้หนา้ท่ีเริ่มด าเนินการเปิดรบัฟัง

ความคิดเห็นจากสาธารณะเป็นเวลา 45 วนั เพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัการเล่นพนนัของมาเก๊า  นอกจากนี ้นกัลงทุนยงัจบัตาการประชุมก าหนดนโยบาย

การเงินของเฟดในวนัท่ี 21-22 ก.ย.นี ้เพื่อหาสญัญาณการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) และการ

ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 

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. 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. 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. 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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. องัก ษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   3.2%** 2.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกจิโดยรวม(Empire State Index)   34.3** 18.3 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   0.4%** 0.9% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนส.ค.   76.4%** 76.1% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -6.4M** -1.5M 

วนัพ หสับดีท่ี 16 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนส.ค.   1.8%** -0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   0.7%** -1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.   30.7** 19.4 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   332K** 310K 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. 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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