
  

                      แม้ว่าจะมีแรงช้อนซือ้ให้ราคาฟ้ืนตัวขึ้นได้บ้าง
แต่แรงซือ้ค่อนข้างจ ากัด ประเมินแนวรับบริเวณ 1,745-1,739 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้จะมีแรงดีดกลับทดสอบแนว
ต้านระดับ 1,766-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์

17 กันยายน 2564    

 

สรุป  ระหว่างวนัราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบ 1,751.30-1,766.87 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟ้ืนตวัขึน้หลงัรว่งลงอย่างหนกัเมื่อวานนีไ้ปท าระดบัต ่าสดุบริเวณ 
1,745.47 ดอลลารต์่อออนซ ์การฟ้ืนตวัของราคาทองค ามาจากแรงซือ้คืนทางเทคนิคหลงัเกิดภาวะขายมากเกินไป(Oversold) ในกราฟราย 1 ชั่วโมงและ 4 
ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตวัของราคาทองค าเป็นไปอย่างจ ากัด หลงัส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) รายงานในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกขององักฤษ
ปรบัตวัลง 0.9% ในเดือนส.ค. สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว์่าจะเพิ่มขึน้ 0.5% โดยยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรบัตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 4 และท า
สถิติลดลงยาวนานท่ีสดุนบัตัง้แต่ ONS เริ่มบันทึกขอ้มูลยอดคา้ปลีก ส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินปอนด ์หนุนดอลลารใ์หท้รงตวัไม่ไกลจากระดบัสูงสดุรอบ 3 
สปัดาห ์นอกจากนี ้นกัลงทนุระมดัระวงัการเขา้ซือ้ทองค า ก่อนจะมีการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ในสปัดาหห์นา้ วนัท่ี 21-22 ก.ย.  ส าหรบัวนันี้
ติดตามการเปิดเผยคาดการณ์ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM  แนะน าเสี่ยงเข้าซือ้บริเวณแนวรบั 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาทองค า
พยายามยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวได ้ ท าใหร้าคายงัคงมีโอกาสขยบัขึน้เพื่อทดสอบแนวตา้น 1,766-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์ เนน้การเก็งก าไรระยะสัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
17/09/2564 16:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.30 1,765.60 12.30 0.70 

Spot Silver ($) 22.89 23.10 0.21 0.92 

เงนิบาท (฿/$) 33.12 33.24 0.12 0.35 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,800 -100 -0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.60 75.18 -0.42 -0.56 

ดชันดีอลลาร ์ 92.87 92.81 -0.05 -0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.1767 1.1781 0.00 0.12 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,766   1,779  1,802 

 

 



 

 

• (+) ออสเตรเลียส่งสัญญาณไม่ยอมรับการเจรจาข้อตกลง TPP ของจีน  ออสเตรเลียออกมาส่งสัญญาณในวนันีว้่า ทางการไม่เต็มใจท่ีจะ
ยอมรบัการเจรจาขอเขา้รว่มขอ้ตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตรเ์ศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (TPP) ของจีน เวน้แต่จีนจะยกเลิกการเก็บภาษีตอบโตส้ินคา้ของ
ออสเตรเลีย  นายแดน เตฮาน รฐัมนตรีกระทรวงการคา้ การท่องเที่ยว และการลงทนุ กล่าวในแถลงการณว์่า สมาชิก TPP ปัจจุบนัตอ้งการมั่นใจว่า
จีนมีประวตัิว่าไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดขององคก์รการคา้โลกและขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีอยู่อย่างเครง่ครดั  อน่ึง จีนไดเ้ริ่มด าเนินการอย่างจรงิจงัใน
วนันีเ้พื่อเรง่สมคัรเขา้รว่มขอ้ตกลง TPP หลงัจากการย่ืนขอเขา้ร่วมขอ้ตกลงดงักล่าว โดยเป็นความพยายามท่ีจะเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ส าหรับการเข้าร่วมข้อตกลงนี้ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP) จีนจะต้องไดร้บัการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จาก 11 ประเทศสมาชิก และอุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีจีนต้องเผชิญคือ
ความสมัพนัธท่ี์ตึงเครียดกับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่ึงในสมาชิก TPP  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การเขา้รว่มขอ้ตกลง TPP ของจีนจะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการค้าในภูมิภาค โดยความพยายามนีมุ้่งตอบโต้ท่าทีของสหรฐัและพันธมิตรรายอื่นๆ ท่ีก าลังพยายามแยกตัวออกจาก
เศรษฐกิจจีน แต่ก็ยงัไม่แน่ชดัว่าจีนจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มขอ้ตกลงดงักล่าวหรือไม่ 

• (+) "พาวเวล" ส่ังทบทวนดา้นจริยธรรม หลังจนท.เฟดลงทนุหุน้หลายล้านดอลล ์ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ได้
สั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการทบทวนหลักจริยธรรมของเฟดในเรื่องการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างเหมาะสม หลังจากมีการเปิดเผยขอ้มูลว่า 
เจา้หนา้ท่ีระดบัอาวโุสหลายคนของเฟดไดท้ าการซือ้ขายหุน้มลูค่าหลายลา้นดอลลารใ์นปี 2563 และเจา้หนา้ท่ีอีกบางส่วนมีการลงทุนจ านวนมาก  
ค าสั่งดงักล่าวของนายพาวเวลเกิดขึน้หลงัจากวฒิุสมาชิกอลิซาเบธ วอรรเ์รน ไดส้่งจดหมาย 12 ฉบบัถึงประธานเฟดสาขาต่างๆ โดยเรียกรอ้งให้ มี
การตรวจสอบดา้นจรยิธรรมของเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของเฟดอย่างเขม้งวด  นางวอรเ์รนซึ่งเป็นวฒิุสมาชิกจากรฐัแมสซาชเูซตสส์งักดัพรรคเดโมแครต
ไดเ้รียกรอ้งใหป้ระธานเฟดแต่ละสาขาใชม้าตรการสั่งหา้มไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีระดับสงูของเฟดถือครองหุน้และซือ้ขายหุน้  เมื่อสัปดาหท่ี์แ ลว้ ประธาน
เฟดทัง้ 12 เขตไดเ้ปิดเผยเอกสารทางการเงินซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามีการลงทุนซือ้ขายหุน้ในปี 2563 โดยประธานเฟดบางคนมีสถานะการเงินนบัลา้น
ดอลลารโ์ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอรต์โฟลิโอ 

• (-) ฮ่ังเส็งปิดบวก 252.91 จุด จากแรงซือ้คืน  ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้หลงัตลาดปิดในแดน
ลบติดต่อกันหลายวัน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเฮลธ์แครด์ีดตัวขึน้แข็งแกร่ง  ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนีท่ี้ 24,920.76 จุด เพิ่มขึน้ 25 2.91 จุด หรือ 
+1.03%  ทัง้นี ้นกัลงทุนจบัตาการประชมุก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21-22 ก.ย. เพื่อหาสญัญาณบ่งชีก้ารปรบั
ลดวงเงิน QE และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 

• (-) ยอดค้าปลีกอังกฤษเดือนส.ค.ลด 0.9% เหตุยอดขายซูเปอรม์ารเ์ก็ตร่วง  ส  านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) รายงานในวนันีว้่า ยอด
คา้ปลีกของอังกฤษปรบัตัวลง 0.9% ในเดือนส.ค. สวนทางกับท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.5% โดยยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรบัตวัล ง
ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 และท าสถิติลดลงยาวนานท่ีสดุนบัตัง้แต่ ONS เริ่มบนัทึกขอ้มลูยอดคา้ปลีก  รายงานของ ONS ระบุว่า การปรบัตวัลงอย่าง
เหนือความคาดหมายของยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.นั้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากยอดขายในซูเปอรม์าเก็ตท่ีปรบัตวัลง เนื่องจากประชาชนเริ่มออกไป
รบัประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้หลงัจากรฐับาลประเกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนท่ี์เขม้งวดในการควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 

• (-) เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.87 จุด รับแรงซือ้หุ้นสินค้าผู้บริโภค  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้ก่อนท่ีจะถึงวนัหยุด
เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์โดยไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มสินคา้ผูบ้รโิภคและกลุ่มเฮลธแ์คร ์ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,613.97 จุด 
เพิ่มขึน้ 6.87 จดุ หรือ +0.19% 

 
 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   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. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.   -0.9%** -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 ้

 
 

 

 
 

 

 


