
  

                    ทยอยขายท าก าไรหากราคาดีดตัวขึ้นทดสอบโซน 
1,782-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ ์(สถานะขายตัดขาดทุนหากผ่าน
1,807 ดอลลารต์่อออนซ)์ เพื่อรอซือ้คืนหรือรอเปิดสถานะซือ้ใหม่
หากราคาทองค าอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,758-1,742 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์

22 กันยายน 2564    

 

สรุป  นกัลงทุนมุ่งจบัตาผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ประจ าเดือนก.ย. ซึ่งจะทราบผลกลางดึกคืนนี ้ เบือ้งตน้ ตลาดคาดการณ ์100% ว่าเฟดจะยงัคงอตัรา
ดอกเบีย้ไวท้ี่ระดบั 0.00-0.25% ตามเดิม พรอ้มคาดว่าจะคงวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามาตรการ QE รายเดือนที่ 1.2 แสนลา้นดอลลารต์่อเดือนตามเดิม  อย่างไรก็ตาม 
การประชุมรอบนีเ้ป็นการประชมุรายไตรมาส ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายงานส าคญัของเฟด ไดแ้ก่ 1.Economic Projections (คาดการณ ์GDP, อตัราการว่างงาน  และอตัราเงิน
เฟ้อ) 2. Dot Plot(คาดการณอ์ตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ที่เฟด) รวมถึงจะมีแถลงการณข์องนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดดว้ย  สิ่งที่ตลาดรอดูนัน้เป็นเรื่องของแผนการลด 
QE รวมถึงแนวโนม้เร่ืองอตัราดอกเบีย้ เบือ้งตน้มองว่าตลาด Price in แนวโนม้การลด QE ของเฟดไปพอสมควรแลว้ แต่สิ่งที่แนะน าจับตาเป็นพิเศษคือ ประเด็น "Dot Plot" 
ทัง้นี ้หาก "Dot Plot" ฉบบัเดือนก.ย. บ่งชีว้่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็ขึน้กว่า Dot plot ในเดือนมิ.ย. แนะน าระวงัแรงขายในตลาดทองค า แต่หาก "Dot Plot" บ่งชีว้่าเฟด
ไม่เรง่รีบในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ คาดหนนุราคาทองค าใหป้รบัขึน้ได ้จึงแนะน าติดตามผลการประชมุเฟดในคืนนีอ้ย่างใกลช้ิด เพราะคาดว่าราคาทองค าอาจผนัผวนหรือ
เหวี่ยงตวัไดใ้นระดบัสงู สิ่งส าคญัที่ควรวางแผนการลงทนุอย่างรอบคอบและความคุมความเสี่ยงใหเ้หมาะสมกบัพอรต์การลงทนุ  แนะน าทยอยขายท าก าไรหากราคาทองค า
ไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,782 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ เพ่ือรอซือ้ใหม่หากราคาไม่หลดุบริเวณแนวรบั 1,758 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
22/09/2564 16:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.00 1,776.00 2.00 0.11 

Spot Silver ($) 22.47 22.70 0.23 1.02 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,050 28,240 190 0.68 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 28,010 28,220 210 0.75 

Gold Online Futures (GOU21) 1,767.20 1,776.30 9.10 0.51 

Silver Futures (SVFU21)  22.41 22.70 0.29 1.29 

ดชันดีอลลาร ์ 93.20 93.22 0.02 0.02 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

       1,758   1,742  1,717 

        1,782   1,807  1,833 

 

 



 

 

• (+) อินเดียเล็งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก 12 ปีขึน้ไป เร่ิมต.ค.นี้ แหล่งข่าวใกลช้ิดเปิดเผยกบัส านกัข่าวรอยเตอรว่์า เด็กชาวอินเดียท่ีมีอาย ุ12 ปีขึน้ไป
ทกุคนจะมีสิทธิ์ไดร้บัวคัซีนป้องกันโควิด-19 ตัง้แต่เดือนต.ค. เป็นตน้ไป ซึ่งตรงกับช่วงเวลาท่ีบริษัทคาดิลา เฮลท์แคร ์(Cadila Healthcare) ผูผ้ลิตยาของ
อินเดีย ไดเ้ปิดตวัวคัซีนไซคอฟ-ดี (ZyCoV-D)   ไซคอฟ-ดี ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอตวัแรกของโลก ไดร้บัอนมุตัิจากหน่วยงานก ากบัดแูล
ของอินเดียใหใ้ชง้านเป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือนท่ีแลว้ โดยตั้งแต่เดือนต.ค. เป็นต้นไป ทางบริษัทคาดิลา หรือท่ีเรียกกันว่าไซดัส คาดิลา จะผลิตวัคซีน
ดงักล่าวจ านวน 10 ลา้นโดสต่อเดือน  ทัง้นี ้วคัซีนดงักล่าวเป็นเพียงยี่หอ้เดียวท่ีไดร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านในเด็กในอินเดีย ขณะท่ีวคัซีนอื่น ๆ ไดม้ีการฉีดใน
ผูใ้หญ่ไปแลว้ 825.9 ลา้นโดสจากประชากรเกือบ 1.4 พนัลา้นคน  อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสขุยงัไม่ไดอ้อกมาแสดงความเห็นในเรื่องนีอ้ย่างเป็น
ทางการ 

• (+) รัฐวิกตอเรียพบผู้ติดเชือ้โควิดใหม่สูงสุดในรอบปี ขณะต ารวจเตรียมรับมือประท้วงล็อกดาวน ์รฐัวิกตอเรียของออสเตรเลียรายงานตวัเลขผู้
ติดเชือ้โควิด-19 พุ่งขึน้อีกรอบ ขณะท่ีเมืองเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิกตอเรียเตรียมพรอ้มรบัมือเหตุประทว้งต่อเน่ืองเป็นวนัท่ี 3 เน่ืองจากประชาชนไม่
พอใจการใชม้าตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวด  ทัง้นี ้รฐัวิกตอเรียรายงานพบผูต้ิดเชือ้โควิด -19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มอีก 628 ราย ซึ่งเป็นยอดผูต้ิดเชือ้ราย
วนัท่ีสงูสดุในปีนี ้และเพิ่มขึน้จากระดบั 603 รายท่ีรายงานเมื่อวานนี ้(21 ก.ย.) ส่วนยอดผูต้ิดเชือ้สะสมของออสเตรเลียจนถึงขณะนี้อยู่ท่ีราว 89,300 ราย 
และมีผูเ้สียชีวิต 1,181 ราย 

• (-)  "มูน แจอิน" เรียกร้องให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือต่อ หวังประกาศยุติสงคราม ประธานาธิบดีมูน แจอินของเกาหลีใต ้เรียกรอ้งใหม้ีการ
เจรจากับเกาหลีเหนือต่อไป รวมถึงเรื่องการประกาศยุติสงครามบนคาบสมุทรเกาหลี นายมูนกล่าวในการเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาให ญ่
แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ครัง้ท่ี 76 เมื่อวานนี ้(21 ก.ย.) ว่า "ความสงบบนคาบสมทุรเกาหลีเริ่มขึน้ไดเ้สมอดว้ยการเจรจาและความร่วมมือ ขา้พเจา้
เรียกรอ้งใหม้ีการเจรจากันต่อระหว่างเกาหลีทัง้สองชาติ และระหว่างสหรฐักับเกาหลีเหนือโดยเร็ว" "วนันีข้า้พเจา้มาเรียกรอ้งอีก ครัง้ใหชุ้มชนนานาชาติ
ระดมสรรพก าลงัเพื่อประกาศยุติสงครามบนคาบสมทุรเกาหลี" นายมูนกล่าว  ทั้งนี ้นายมนูเสนอใหม้ีการประกาศยุติสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีผ่ าน
สนุทรพจนท์างวิดีโอในการประชมุ UNGA ครัง้ที่ 75 เมื่อปีท่ีแลว้ 

• (-) Morgan Stanley คาดจีนช่วย Evergrande ปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนหน้า ส  านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า มอรแ์กน สแตนลีย ์ไดค้าดการณว่์า
รฐับาลจีนจะใหค้วามช่วยเหลือและเริ่มปรบัโครงสรา้งหนีบ้ริษัทอสงัหาริมทรพัยท่ี์ประสบปัญหา ซึ่งรวมถึง China Evergrande Group ในเดือน ต.ค.นี ้
เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ือง Robin Xing นักเศรษฐศาสตรข์องมอรแ์กน สแตนลีย ์กล่าวว่าหน่วยงานก ากับดูแลของรฐับาลจีนมีมาตรการ
จัดการกับการผิดนัดช าระของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีน เน่ืองจากหากด าเนินการล่าชา้ก็อาจ
ส่งผลกระทบกับการเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ี 4/2565 และอาจท าใหร้ฐับาลจีนใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ในปีหนา้  ซึ่งการคาดการณข์อง มอรแ์กน สแตนลีย ์สอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องสถาบนัการเงินอื่นๆของสหรฐัฯรวมถึง Citigroup Inc.
ท่ีคาดการณว่์ารฐับาลจีนจะเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือเพิ่งป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัเศรษฐกิจของประเทศ หลงัจากที่ในสปัดาหนี์ ้Evergrande ได้
ผิดนดัการจ่ายดอกเบีย้กบัธนาคาร 2 ราย แมจ้ะบรรลขุอ้ตกลงในการช าระดอกเบีย้มลูค่า 83.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระในวนัท่ี 23 ก.ย. ก็ตาม 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนจับตาเอเวอรแ์กรนดช์ าระดอกเบีย้หุ้นกู้ ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้โดยนักลงทุนคลายความ
วิตกกงัวลบางส่วน หลงับริษัทเหิงตา้ เรียล เอสเตท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปเปิดเผยในวนันีว่้า บริษัทจะช าระดอกเบีย้หุน้กู้
ในวนัพรุ่งนี ้(23 ก.ย.) ขณะเดียวกัน หุน้กลุ่มท่องเท่ียวและสนัทนาการทะยานขึน้แข็งแกร่ง แตะระดบัสงูสดุในรอบ 14 สัปดาห ์ดชันี STOXX 600 เปิดท่ี
ระดับ 459.61 จุด เพิ่มขึน้ 0.93 จุด หรือ +0.20%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,463.24 จุด เพิ่มขึน้ 114.71 จุด หรือ +0.75% และ
ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,612.10 จดุ เพิ่มขึน้ 59.37 จดุ หรือราว +0.91% 
 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท์ี่ 20 ก.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : วนัเคารพผูส้งูอายุ   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   1.5%** 1.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนก.ย. โดย NAHB   76** 75 

วนัองัคารที่ 21 ก.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.   1.73M** 1.63M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.62M** 1.53M 

วนัพธุที่ 22 ก.ย. ไม่ระบุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10%** -0.10% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนส.ค.   5.87M 5.99M 

วนัพฤหสับดีที่ 23 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด: เจอโรม พาวเวล   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : วนัศารทวิษุวตั (Autumnal Equinox Day)   - - 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.3 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   60.3 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.4 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   58.4 59.0 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.0 60.3 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.0 55.0 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   317K 332K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.1 61.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.1 55.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   0.5% 0.9% 

วนัศกุรท์ี่ 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ย.โดย Ifo   99.0 99.4 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   708K 708K 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 

 
 

 


