
  

                   ระยะสั้นราคาทองค ายังมีลุ้นดีดขึน้ทดสอบแนว
ต้าน แต่หากไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,809-1,816 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ ราคาอาจปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 1,789-
1,775 ดอลลารต่์อออนซเ์พื่อสร้างฐานราคา 

15 กันยายน 2564    

 

สรุป  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ONS) ขององักฤษรำยงำนว่ำ ดชันีรำคำผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมำตรวดัเงินเฟ้อจำกกำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภคเดือนส.คพุ่งขึน้ 3.2% 
เมื่อเทียบรำยปี เป็นกำรเพิ่มขึน้มำกท่ีสดุนับตัง้แต่ท่ีมีกำรเริ่มจัดท ำดชันีดงักล่ำวเมื่อปีค.ศ. 1997 สงูกว่ำนักวิเครำะหค์ำดกำรณไ์ว้ท่ีระดับ 2.9% ขณะท่ีองักฤษ
กลบัมำเปิดเศรษฐกิจหลงัจำกใชม้ำตรกำรล็อกดำวนเ์ขม้งวดมำอย่ำงยำวนำน อีกทัง้ ดชันี CPI ยงัคงเพิ่มขึน้สงูกว่ำเป้ำหมำยของธนำคำรกลำงองักฤษท่ีระดับ 
2% อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งคำดว่ำจะยิ่งท ำให้เกิดกระแสเรียกรอ้งให้ยุติมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีมีกำรประกำศใชใ้นช่วงกำรแพร่ระบำดของโค วิด-19  ปัจจัย
ดงักล่ำวหนุนค่ำเงินปอนดแ์ข็งค่ำขึน้เมื่อเทียบดอลลำร ์ส่งผลเชิงบวกต่อรำคำทองค ำ ส  ำหรบัวนันี ้ติดตำมกำรเปิดเผยดัชนีภำวะธุรกิจโดยรวม(Empire State 
Index), กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม และอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรผลิตของสหรฐั   แนะน ำเก็งก ำไรระยะสัน้จำกกำรแกว่งตัว หำกรำคำไม่สำมำรถทะลุแนวตำ้น
ดำ้นบนโซน 1,809-1,816 ดอลลำรต์่อออนซ ์ใหเ้ปิดสถำนะขำยท ำก ำไร และปิดสถำนะขำยท ำก ำไรหำกรำคำยืนเหนือโซน 1,789-1,775 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
15/09/2564 16:41 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.10 1,801.16 -2.94 -0.16 

Spot Silver ($) 23.84 23.79 -0.05 -0.21 

เงนิบาท (฿/$) 32.94 32.86 -0.08 -0.23 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.96 74.46 0.50 0.68 

ดชันดีอลลาร ์ 92.66 92.47 -0.19 -0.21 

เงนิยูโร (€/$) 1.1805 1.1826 0.00 0.18 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,789   1,775  1,757 

        1,816   1,833  1,849 

 

 



 

 

• (+) อังกฤษเผยเงินเฟ้อเดือนส.ค.พุ่ง 3.2% ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส  ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ONS) ของอังกฤษรำยงำนว่ำ ดัชนีรำคำ
ผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมำตรวดัเงินเฟ้อจำกกำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 3.2% เมื่อเทียบรำยปี และเป็นกำรเพิ่มขึน้มำกท่ีสดุนับตัง้แต่ท่ีมีกำรเริ่มจัดท ำ
ดชันีดงักล่ำวเมื่อปี 2540 นักวิเครำะหค์ำดกำรณ์ไวก้่อนหนำ้นีว่้ำ ดชันี CPI ของอังกฤษเพิ่มขึน้แตะระดบั 2.9% ในเดือนส.ค. หลงัจำกท่ีปรบัตัวลงแตะ
ระดบั 2% ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบรำยปี ทั้งนี ้ONS คำดว่ำกำรพุ่งขึน้ของดชันี CPI นัน้เป็นเพียงสภำวะชั่วครำว โดยระบุว่ำ สำเหตุท่ีดชันีปรบัตวัขึน้เช่นนี้
อำจมำกจำกกำรใชม้ำตรกำร Eat Out to Help Out (EOHO) ของรฐับำลองักฤษเมื่อปีท่ีผ่ำนมำ  "ในเดือนส.ค. 2563 รำ้นอำหำรและคำเฟ่ต่ำงๆ ปรบัลด
รำคำอำหำรลงตำมมำตรกำร EOHO ท่ีท ำใหผู้บ้ริโภคสำมำรถซือ้อำหำรหรือเครื่องดื่มไดใ้นรำคำ 50% ในวนัจนัทร์-วนัพุธ (มลูค่ำสงูสดุ 10 ปอนด)์" ONS 
ระบุ และเสริมว่ำ "มำตรกำร EOHO เป็นเพียงมำตรกำรระยะสัน้ กำรพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อในเดือนส.ค.เมื่อเทียบรำยปีเช่นนี ้จึงน่ำจะเป็นสภำวะชั่วคร ำว"  
ดชันี CPI ยังคงเพิ่มขึน้สูงกว่ำเป้ำหมำยของธนำคำรกลำงอังกฤษท่ีระดับ 2% อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งคำดว่ำจะยิ่งท ำใหเ้กิดกระแสเรียกรอ้งใหยุ้ติมำตร กำร
กระตุน้เศรษฐกิจท่ีมีกำรประกำศใชใ้นช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 นอกจำกนี ้กำรพุ่งขึน้อย่ำงมำกของดชันี CPI ยงัเกิดขึน้ท่ำมกลำงรำคำพลงังำนท่ี
ปรบัตวัขึน้ ขณะที่องักฤษกลบัมำเปิดเศรษฐกิจหลงัจำกใชม้ำตรกำรล็อกดำวนเ์ขม้งวดมำอย่ำงยำวนำน 

• (+) เกาหลีใต้ทดสอบยิงขีปนาวุธ SLBM หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกวันนี ้เกำหลีใตป้ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรทดสอบขีปนำวุธยิงจำกเรือด ำ
น ำ้ (SLBM) และเป็นประเทศแรกท่ีไม่มีอำวุธนิวเคลียรซ์ึ่งสำมำรถพฒันำระบบดงักล่ำวส ำเร็จ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรบัมือภัยคุกคำมท่ีเพิ่มขึน้จำกเกำหลี
เหนือ กำรทดสอบขีปนำวุธของเกำหลีใตม้ีขึน้ในวันเดียวกับท่ีเกำหลีเหนือยิงขีปนำวุธสองลูกนอกชำยฝ่ังตะวันออก ซึ่งเป็นกำรละเมิดมติขอ งองคก์ำร
สหประชำชำติ (UN) ซึ่งหำ้มไม่ใหเ้กำหลีเหนือท ำกำรทดลองขีปนำวธุและเทคโนโลยีดำ้นนิวเคลียร ์ทัง้ยงัเพิ่มควำมตึงเครียดในภมูิภำค โดยเมื่อวนัจันทรท่ี์
ผ่ำนมำ (13 ก.ย.) เกำหลีเหนือไดอ้ำ้งควำมส ำเร็จในกำรทดสอบยิงขีปนำวุธร่อนพิสัยไกล (Long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดำหด์ว้ย 
ทำงดำ้นประธำนำธิบดีมูน แจอินของเกำหลีใตไ้ดเ้ขำ้ร่วมกำรทดสอบกำรยิงขีปนำวุธ SLBM จำกเรือด ำน ำ้ Dosan Ahn Chang-ho ขนำด 3,000 ตันล ำ
ใหม่ ซึ่งประจ ำกำรเมื่อเดือนท่ีผ่ำนมำ  กำรทดสอบในครัง้นีจ้ะท ำใหเ้กำหลีใตเ้ป็นประเทศแรกท่ียิงขีปนำวธุ SLBM โดยไม่ติดหวัรบนิวเคลียร ์ทัง้นี ้ขีปนำวุธ 
SLBM มีกำรพฒันำในประเทศอื่นๆ อีก 7 แห่ง ไดแ้ก่ สหรฐั, รสัเซีย, จีน, องักฤษ, ฝรั่งเศส, อินเดีย และเกำหลีเหนือ ซึ่งทัง้หมดนีล้ว้นมีอำวธุนิวเคลียร ์

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก แม้เผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อพุ่งในอังกฤษ  ตลำดหุน้ยุโรปเปิดตลำดปรบัตวัขึน้เพียงเล็กนอ้ย โดยแมว่้ำบรรยำกำศ
กำรซือ้ขำยในช่วงเปิดตลำดจะค่อนขำ้งคกึคกั แต่ตลำดหุน้ยโุรปก็ไดร้บัแรงกดดนัจำกปัจจัยลบหลำยดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจจีนท่ีส่งสญัญำณชะลอตวั
, กำรรว่งลงของหุน้กลุ่มเดินทำงและสนัทนำกำร และภำวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้ในองักฤษ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 467.68 จุด เพิ่มขึน้ 0.03 จดุ หรือ 
+0.006% ดชันี DAX ตลำดหุน้เยอรมนีเปิดตลำดวนันีท่ี้ 15,731.48 จดุ ลดลง 8.49 จดุ หรือ +0.05% และดชันี CAC-40 ตลำดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลำดวนันี้
ท่ี 6,654.83 จดุ เพิ่มขึน้ 1.86 จดุ หรือ +0.03% 

• (-) "แอมะซอน" ประกาศแผนจ้างงานเพ่ิม 125,000 ต าแหน่งในสหรัฐ บริษัทแอมะซอน ยกัษ์ใหญ่อี-คอมเมิรซ์ของสหรฐั ประกำศแผนกำรจำ้งงำน 
125,000 ต ำแหน่งในสหรฐั นอกเหนือจำกต ำแหน่งงำนระดบัองคก์รและเทคโนโลยี 40 ,000 ต ำแหน่งท่ีประกำศเมื่อตน้เดือนท่ีผ่ำนมำ  บริษัทแอมะซอน
ระบุว่ำ นับตัง้แต่เริ่มตน้ของกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 บริษัทไดจ้ำ้งพนักงำนมำกกว่ำ 450,000 รำยในสหรฐั และ 1 ใน 10 ของพนักงำนรำยชั่วโมงท่ี
ท ำงำนกับบริษัท 6 เดือนหรือนำนกว่ำนั้น ไดร้บักำรเลื่อนขั้น ส่งผลใหบ้ริษัทกลำยเป็นผูส้รำ้งงำนมำกท่ีสุดในสหรฐั รำยงำนระ บุว่ำ ต ำแหน่งงำนดำ้น
คลงัสินคำ้ท่ีครบวงจรและกำรขนส่งไดร้บัค่ำจำ้งเริ่มตน้เฉลี่ยกว่ำ 18 ดอลลำรต์่อชั่วโมง และสงูถึง 22.50 ดอลลำรต์่อชั่วโมงในบำงพื ้นท่ี   นอกจำกนี ้อเม
ซอนยงัมอบสวสัดิกำรอย่ำงเต็มท่ีแก่พนักงำนประจ ำ และโครงกำร Career Choice ของบริษัท ซึ่งจะจ่ำยค่ำเล่ำเรียนเต็มจ ำนวนส ำหรบัพนกังำนด่ำนหนำ้ 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของกำรลงทุนมลูค่ำ 1.2 พนัลำ้นดอลลำร ์เพื่อขยำยกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมทกัษะส ำหรบัพนักงำนในสหรฐั ทัง้นี ้ในปี 2564 อเมซอน
ไดเ้ปิดคลงัสินคำ้สมยัใหม่แบบครบวงจร, ศนูยค์ดัแยก, ศนูยก์ลำงกำรขนส่งทำงอำกำศระดบัภมูิภำค และสถำนีจดัส่งใหม่แลว้กว่ำ 250 แห่งทั่วสหรฐั 
 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 13 ก.ย. - - ไม่มีตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคำรท่ี 14 ก.ย. 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภำวะธุรกิจขนำดเล็กเดือนส.ค.   100.1** 99.7 

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

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

วนัพธุท่ี 15 ก.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีรำคำผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.   3.2%** 2.0% 

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

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

 20.15น. สหรฐัฯ อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตเดือนส.ค.   76.3% 76.1% 

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

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภำคกำรผลิตจำกเฟดฟิลำเดลเฟียเดือนก.ย.   18.9 19.4 

 19.30น. สหรฐัฯ จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรว่ำงงำนรำยสปัดำห ์   316K 310K 

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คำดกำรณค์วำมเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จำก UoM   71.9 70.3 

 21.00น. สหรฐัฯ คำดกำรณอ์ตัรำเงินเฟ้อ จำก UoM   - 4.6% 

หมำยเหต:ุ ระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ ์  มำก     ปำนกลำง    นอ้ย  ประกำศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีกำรประกำศออกมำ 
*ที่มำ : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 10 กนัยำยน 2564  ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัได ้

 
 

 

 
 

 

 


