
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,775   1,757  1,740 

        1,802   1,816  1,833 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
14/09/2021  12:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.30 1,791.67 -1.63 -0.09 

Spot Silver ($) 23.71 23.67 -0.04 -0.17 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,000 28,050 50 0.18 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 27,980 28,060 80 0.29 

Gold Online Futures (GOU21) 1,790.40 1,792.40 2.00 0.11 

Silver Futures (SVFU21)  23.71 23.70 -0.01 -0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 92.61 92.62 0.00 0.00 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่ผ่าน 1,800-1,802 ดอลลารต์่อออนซ ์จะ
มีโอกาสเกิดแรงขายกลับมากดดันราคาเพิ่ม อาจเห็นการอ่อนตัวลง
ทดสอบแนวรบัระดับ 1,782-1,775 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถ
ยืนเหนือระดบัดงักล่าวไดอ้าจจะเกิดแรงซือ้สลบัเขา้มาพยงุราคาไว ้
 
กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้ท าก าไรระยะสัน้โดยเปิดสถานะขาย โดยใช้บริเวณ  1,800-1,802 
ดอลลารต์่อออนซ ์ตดัขาดทุนหากผ่าน 1,816 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ี
หากราคาอ่อนตวัลงแนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะขายท าก าไรตัง้แต่ราคา 
1,782-1,775 ดอลลารต์่อออนซเ์พื่อรอเขา้ซือ้ใหม่เมื่อราคาอ่อนตัว  แต่
ถา้หลดุไดส้ามารถถือสถานะขายต่อ 
 

 
 
 
 
 

14 September 2021  
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Gold Spot 

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัวในกรอบแคบ 1,789.20-1,793.65 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที่ดอลลารท์รงตัว เนื่องจากนักลงทุนรอดู
ขอ้มลูดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัซึ่งจะมีการรายงานในวนันี ้ ทัง้นี ้นกัวิเคราะหจ์ากบริษัท BMO กลา่วว่า หากดชันี CPI เดือนส.ค.
พุ่งขึน้รุนแรง ก็อาจท าใหเ้ฟดก าหนดไทมไ์ลนใ์นการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ใน
เวลาที่รวดเรว็ขึน้ นอกจากนีเ้ขามองว่า หากดชันี CPI พุ่งขึน้มากกว่าที่คาดการณไ์ว ้ก็อาจผลกัดนัใหเ้ฟดเริ่มพิจารณาเรื่องการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ สง่ผลกดดนัราคาทองค าไว ้
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• (+/-)  ดอลลารแ์ทบไม่ขยับเทยีบเยน นักลงทุนรอดูข้อมูล CPI ของสหรัฐ สกลุเงินดอลลารส์หรฐัปรบัตวัอยู่ท่ีราวระดบั 110 เยน เนื่องจาก

นกัลงทุนรอดูขอ้มลูดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัซึ่งจะมีการรายงานในวนันี ้ ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 

ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 110.07-110.08 เยน เทียบกับ 109.95-110.05 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 110.08-110.09 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 

17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1817-1.1821 ดอลลาร ์และ 130.07-130.11 เยน เทียบกบั 1.1805-1.1815 ดอลลาร ์และ 129.87-

129.97 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1786-1.1787 ดอลลาร ์และ 129.74-129.78 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าผันผวน จับตาสหรัฐเผยดัชนี CPI วันนี ้ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผนัผวน โดยนกัลงทุนยงัคงจบัตาการเปิดเผย

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรฐัในวนันี ้รวมทัง้การประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21-22 ก.ย.  ดชันี 

NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดภาคเช้าท่ี 30,562.42 จุด เพิ่มขึน้ 115.05 จุด หรือ +0.38% ส่วนดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าท่ี 

25,800.87 จุด ลดลง 12.94 จุด หรือ -0.05%  นกัลงทุนในตลาดการเงินจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรฐัในวนันี ้

เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย โดยคาดว่าดชันี CPI จะสามารถบอกทิศทางเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีชัดเจนมากขึน้ ก่อนท่ีการประชุมนโยบายการเงิน

ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะมีขึน้ในวนัท่ี 21-22 ก.ย.นี ้ผลส ารวจความเห็นของนกัวิเคราะหซ์ึ่งจดัท าโดยส านกัข่าวดาวโจนสร์ะบวุ่า ดชันี CPI 

ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค จะปรบัตวัขึน้ 0.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึน้ 5.4% เมื่อเทียบเป็นราย

ปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตวัท่ีระดบัเดียวกับในเดือนก.ค. นอกจากนี ้นกัวิเคราะหย์ังคาดว่าดชันี CPI พืน้ฐานซึ่งไม่นบัรวมราคาในหมวดอาหาร

และพลงังาน จะเพิ่มขึน้ 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึน้ 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เบน เจฟเฟอรร์ี นกัวิเคราะหจ์ากบรษิัท BMO กล่าว

ว่า หากดชันี CPI เดือนส.ค.พุ่งขึน้รุนแรง ก็อาจท าใหเ้ฟดก าหนดไทมไ์ลนใ์นการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง

ปริมาณ (QE) ในเวลาท่ีรวดเร็วขึน้ นอกจากนีเ้ขามองว่า หากดชันี CPI พุ่งขึน้มากกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ก็อาจผลกัดนัใหเ้ฟดเริ่มพิจารณาเรื่องการ

ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 

• (+/-) "ดอดด-์แฟรงค"์ ผนึกก าลังหนุน "พาวเวล" น่ังประธานเฟดสมัยที่ 2 นายคริสโตเฟอร ์ดอดด ์อดีตวุฒิสมาชิกสหรฐั และนายบารนี์ย ์

แฟรงค ์อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ซึ่งเป็นสองผูม้ีบทบาทส าคญัในการปฏิรูปกฎหมายการเงินของสหรฐัเมื่อ 10 ปีท่ีแลว้ ไดเ้รียกรอ้งให้

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แต่งตัง้นายเจอโรม พาวเวล ท าหนา้ท่ีประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เป็นสมยัท่ี 2 พรอ้มกบัโตแ้ยง้ค าวิพากษ์วิจารณ์

จากหลายฝ่ายท่ีว่านายพาวเวลไม่มีประสิทธิภาพในดา้นการด าเนินนโยบายก ากับดูแลดา้นการเงิน ทั้งนี ้รฐับาลสหรฐัไดใ้ชน้ามสกุลของอดีต

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองมาตั้งชื่อ "กฎหมายดอดด์-แฟรงค์" ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปการเงินท่ีรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา เคยใช้กู้

วิกฤตการณท์างการเงินในอดีต 

• (+/-) ไบเดนเตรียมจัดประชุมผู้น ากลุ่ม Quad ทีส่หรัฐ 24 ก.ย.นี ้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเตรียมจดัประชุมแบบพบกนัเป็นครัง้แรก

ระหว่างประเทศในกลุ่ม "Quad" หรือกลุ่มภาคี 4 ประเทศประชาธิปไตยในภมูิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งประกอบไปดว้ยสหรฐั ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย และ

อินเดียในวนัท่ี 24 ก.ย.นี ้นางเจน ซากี โฆษกของท าเนียบขาวระบุว่า การประชุมดงักล่าวจะจดัขึน้ท่ีท าเนียบขาว โดยมีผูน้  าของประเทศสมาชิก

เข้าร่วม ซึ่งได้แก่ นายสกอตต ์มอรร์ิสัน นายกรฐัมนตรีของออสเตรเลีย , นายนเรนทรา โมดี นายกรฐัมนตรีอินเดีย และนายโยชิฮิเดะ ซูงะ 

นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ น   นอกจากนี ้ยังคาดว่า ผู้น าของ 3 ประเทศดังกล่าวจะเขา้ร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ท่ี

นิวยอรก์ในสปัดาหห์นา้ดว้ย 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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