
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,782   1,769  1,757 

        1,804   1,816  1,833 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
16/09/2564 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,792.57 1,791.68 -0.89 -0.05 

Spot Silver ($) 23.82 23.86 0.04 0.17 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,180 28,040 -140 -0.50 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 28,160 28,050 -110 -0.39 

Gold Online Futures (GOU21) 1,802.80 1,792.30 -10.50 -0.58 

Silver Futures (SVFU21)  23.85 23.83 -0.02 -0.08 

ดชันดีอลลาร ์ 92.47 92.52 0.05 0.05 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตวัหลังจากวานนีร้าคาอ่อนตัว
ลง ทัง้นี ้หากราคายืนเหนือโซน 1,789-1,782ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจท าใหเ้ห็น
การดีดตัวขึน้เพื่อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากยังไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวต้านได ้อาจเห็นการย่อตัวของ
ราคาลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 
กลยุทธก์ารลงทุน:   
ดูบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลารต์่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้แนะน าแบ่ง
ทองค าออกขายท าก าไรระยะสั้น เพื่อรอเขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไรเม่ือราคาอ่อนลง
หรือไม่หลุดบริเวณแนวรบั 1,789-1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาผ่านแนว
ตา้นแรกไดใ้หร้อดบูริเวณแนวตา้นถดัไปที่ 1,816 ดอลลารต์่อออนซ ์(สถานะขาย
ตดัขาดทนุหากยืนได)้ 
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Gold Spot 

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,789.57-1,796.19 ดอลลารต์่อออนซ ์ ทรงตัวจากวนัก่อนหนา้  ขณะที่นายเน็ด ไพรซ ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรฐั
เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเม่ือวานนีว้่า สหรฐัประณามการยิงขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ โดยเขากล่าวว่า "การยิงขีปนาวุธดงักล่าวเป็นการละเมิดมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดว้ยกันหลายขอ้ อีกทัง้เป็นภัยคกุคามต่อประเทศเพ่ือนบา้นของเกาหลีเหนือและประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชนนานาชาติ" อย่างไรก็ดี 
นายไพรซก์ล่าวว่า สหรฐัยงัคงมุ่งมั่นที่จะใชว้ิธีทางการทตูกบัเกาหลีเหนือเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียรบ์นคาบสมุทรเกาหลี ราคาทองค าจึงไม่ไดต้อบรบั เชิง
บวกต่อข่าวดงักล่าว แต่อาจแนะน าติดตามสถานการณต์่อไป นอกจากนี ้สหรฐั องักฤษ และออสเตรเลีย เปิดเผยวานนีว้่า ทัง้ 3 ประเทศจะจดัตัง้พนัธมิตรดา้นความมั่นคงใน
เขตอินโดแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือออสเตรเลียในการจดัหาเรือด าน า้พลงังานนิวเคลียร ์ท่ามกลางอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายมากขึน้ในภมิูภาคแห่งนี ้เป็นอีกความเสี่ยง
ดา้นภมิูรฐัศาสตรท์ี่อาจกลบัเขา้มาหนนุราคาทองค าไดใ้นระยะถดัไป 
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• (+) ดอลลารอ์่อนค่าแตะกรอบล่าง 109 เยน ขณะตลาดขาดปัจจัยชีน้ า สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงแตะกรอบล่างของ 109 เยน ในการ
ซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเชา้นี ้ท่ามกลางการซือ้ขายท่ีเป็นไปอย่างซบเซาเน่ืองจากตลาดขาดปัจจยัชีน้ า ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันี้
ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.26-109.30 เยน เทียบกับ 109.33-109.43 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.43-109.45 เยนท่ีตลาด
โตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.1819-1.1820 ดอลลาร ์และ 129.14-129.21 เยน เทียบกับ 1.1810-1.1820 ดอลลาร ์
และ 129.18-129.28 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.1816-1.1817 ดอลลาร ์และ 129.31-129.35 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้

• (+) สหรัฐ-อังกฤษร่วมมือจัดหาเรือด าน า้พลังนิวเคลียรใ์หอ้อสเตรเลีย หวังสู้อิทธิพลจีน สหรฐั องักฤษ และออสเตรเลีย เปิดเผยวานนีว้่า ทัง้ 
3 ประเทศจะจัดตัง้พันธมิตรดา้นความมั่นคงในเขตอินโดแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือออสเตรเลียในการจัดหาเรือด าน า้พลังงานนิวเคลียร ์
ท่ามกลางอิทธิพลของจีนท่ีแผ่ขยายมากขึน้ในภูมิภาคแห่งนี ้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั , นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีอังกฤษ และ
นายสก็อตต ์มอรร์ิสัน นายกรฐัมนตรีออสเตรเลีย ประกาศว่า ภายใตค้วามร่วมมือดังกล่าว สหรฐัและอังกฤษจะจัดหาเทคโนโลยีและยกระดับ
ความสามารถในการใชง้านเรือด าน า้พลงังานนิวเคลียรแ์ก่ออสเตรเลีย  บรรดาผูน้ าเนน้ย า้ว่า ออสเตรเลียจะไม่ใช้ งานอาวุธนิวเคลียร ์แต่ใชร้ะบบ
ขบัเคลื่อนพลงังานนิวเคลียรส์  าหรบัเรือรบดงักล่าว เพื่อป้องกันภยัคุกคามในอนาคต  "เราทุกคนต่างตระหนกัดีถึงความจ าเป็นในการสรา้งสันติภาพ
และความมั่นคงในอินโด-แปซิฟิกในระยะยาว" ปธน.ไบเดนกล่าว ดา้นนายมอรร์ิสนักล่าวว่า เรือด าน า้จะถูกสร้างขึน้ในเมืองแอดิเลดของรฐัเซาท์
ออสเตรเลีย โดยไดร้บัความรว่มมืออย่างใกลช้ิดกบัสหรฐัและองักฤษ พรอ้มใหค้ ามั่นท่ีจะปฏิบตัิตามสนธิสญัญาไม่แพรข่ยายอาวุธนิวเคลียร์อย่าง
เครง่ครดั 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส ์นลท.จับตาจ้างงานออสเตรเลีย ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ่มขึน้ในเชา้วนันี ้หลงัจากท่ีดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้(15 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากค าสั่งซือ้หุน้กลุ่มพลงังานหลงัจากราคาน า้มนั WTI ทะยานขึน้กว่า 3% นอกจากนี ้
ตลาดยงัจบัตาการรายงานอตัราว่างงานเดือนส.ค.ของออสเตรเลียในวนันีด้ว้ย ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันีท่ี้ 3,664.84 จดุ เพิ่มขึน้ 
8.62 จุด หรือ +0.24%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวันนีท่ี้ 30,606.15 จุด เพิ่มขึน้ 94.44 จุด หรือ +0.31% และดัชนี HSI ตลาดหุ้น
ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 25,042.03 จดุ เพิ่มขึน้ 8.82 จุด หรือ +0.04%  ตลาดไดร้บัปัจจยับวกจากรายงานของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์
ซึ่งระบุว่า ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) พุ่งขึน้สู่ระดบั 34.3 ในเดือนก.ย. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 18.0 จากระดบั 18.3 
ในเดือนส.ค. โดยไดแ้รงหนนุจากการดีดตวัของค าสั่งซือ้ใหม่ และการจา้งงาน รวมทัง้ความเชื่อมั่นของบรษิัทในภาคการผลิต 

• (+/-) สหรัฐประณามเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ พร้อมเรียกร้องให้ร่วมเจรจา  สหรฐัประณามการยิงขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ และเรียกรอ้งให้
เกาหลีเหนือเขา้ร่วมการเจรจากับสหรฐั   นายเน็ด ไพรซ ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อ
วานนีว้่า สหรฐัประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยเขากล่าวว่า "การยิงขีปนาวุธดงักล่าวเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ ง
สหประชาชาติด้วยกันหลายข้อ อีกทั้งเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านของ เกาหลีเหนือและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชนนานาชาติ"  
ขณะเดียวกันนายไพรซก์ล่าวว่า สหรฐัยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะใชว้ิธีทางการทูตกับเกาหลีเหนือเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียรบ์นคาบสมทุร
เกาหลี  ท่ีผ่านมานัน้ คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดเ้นน้ย า้ขอ้เสนอท่ีว่า สหรฐัมุ่งเจรจากบัเกาหลีเหนือเรื่องการปลดอาวธุนิวเคลียร ์แต่
ไม่มีความตัง้ใจท่ีจะผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตร คณะเสนาธิการรว่มแห่งเกาหลีใตเ้ผยเมื่อวนัพธุท่ีผ่านมาว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุพิสัยใกลส้อง
ลกูลงสู่ทะเลนอกชายฝ่ังตะวนัออก โดยการยิงขีปนาวธุเกิดขึน้ในเวลาเพียงสองวนัหลงัจากเกาหลีเหนือไดอ้า้งความส าเรจ็ในการทดสอบยิงขีปนาวธุ
รอ่นพิสยัไกล (long-range cruise missile) รุน่ใหม่ในช่วงสดุสปัดาห ์
 
 
 

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.   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.   3.2%** 2.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(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 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนส.ค.   -0.1% -0.4% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.   18.9 19.4 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   325K 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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