
 

13 September 2021 

สรุป   ดอยชแ์บงก ์เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญประจ ำเดือนก.ย. โดยผูเ้ช่ียวชำญคำดว่ำ ตลำดหุน้จะมีกำรปรับฐำนรำว 5-10% ภำยในปลำยปีนี ้ขณะที่
กำรกลำยพนัธุข์องไวรสัโควิด-19 และกำรขยำยตวัของเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ถกูจบัตำมำกที่สุด ผลส ำรวจดงักล่ำวระบวุ่ำ ผูต้อบแบบส ำรวจ 58% คำดว่ำหุน้จะถกูเทขำย
ภำยในปลำยปี ขณะที่ 53% มีควำมกังวลเกี่ยวกับกำรกลำยพันธุข์องไวรสัที่ท  ำใหว้คัซีนมีประสิทธิภำพลดลง ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลเชิงบวกต่อรำคำทองค ำ อย่ำงไรก็ตำม 
ทองค ำไดร้บัปัจจยักดดนั หลงักระทรวงเศรษฐกิจเปิดเผยในวนันีว้่ำ เศรษฐกิจของเยอรมนีมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัในไตรมำสที่ 3 ของปีนี ้แต่กิจกรรมทำงธุรกิจอำจชะลอตวัลงอีกครัง้
ในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยก่อนสิน้ปี สะทอ้นใหเ้ห็นว่ำเสน้ทำงกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเยอรมนียงัมีควำมไม่แน่นอน ส่งผลกดดนัค่ำเงินยูโร และรำคำทองค ำไว ้ส ำหรบัวนันีไ้ม่มี
ก ำหนดกำรเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  แนะน ำเนน้ท ำก ำไรระยะสัน้ตำมกรอบรำคำ ระหว่ำงวนัหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำนแนวตำ้น 1,800-1,802 ดอลลำรต์่อออนซไ์ดอ้ำจจะ
เห็นกำรอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบับริเวณ 1,775-1,757 ดอลลำรต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
13/09/2021  16:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,787.52 1,788.66 1.13 0.06 

Spot Silver ($) 23.74 23.66 -0.08 -0.34 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 27,940 27,980 40 0.14 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 27,940 27,960 20 0.07 

Gold Online Futures (GOU21) 1,799.50 1,789.50 -10.00 -0.56 

Silver Futures (SVFU21)  24.21 23.71 -0.50 -2.07 

ดชันดีอลลาร ์ 92.63 92.78 0.15 0.16 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:   หำกรำคำทองค ำไม่สำมำรถยืนเหนือโซน 1,800-1,802 
ดอลลำรต่์อออนซ์ได้ อำจท ำให้เกิดกำรอ่อนตัวลงของรำคำทดสอบแนวรับโซน 
1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซ ์แต่หำกไม่สำมำรถยืนเหนือโซนแนวรบัแรกไดก้็จะ
เห็นกำรอ่อนตัวลง โดยมีโอกำสที่จะรำคำทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณ 1,757 
ดอลลำรต่์อออนซ ์
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถำนะหำกไม่ผ่ำน 1,800-1,802 ดอลลำรต่์อออนซ ์ขณะที่หำก
รำคำปรบัตวัลงหลดุ 1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซใ์หล้ดสถำนะซือ้ลง 
Short Position  ทยอยปิดสถำนะตำมแนวรบั 1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซ ์เพื่อ
รอขำยใหม่เมื่อรำคำดีดตวัขึน้ไปโซนแนวตำ้น (ตดัขำดทุนหำกผ่ำน 1,816 ดอลลำร์
ต่อออนซ)์ 
Open New  กำรเขำ้ซือ้ขำยท ำก ำไรระยะสัน้จำกกำรแกว่งตวัในกรอบ แนะน ำรอดู
บริเวณ 1,800-1,802 ดอลลำรต่์อออนซ ์หำกไม่ผ่ำนสำมำรถเปิดสถำนะขำยท ำก ำไร
ระยะสัน้ (ตดัขำดทุนสถำนะขำยหำกรำคำผ่ำน 1,816 ดอลลำรต่์อออนซไ์ด)้ ทยอย
ซือ้คืนเพื่อปิดสถำนะขำยเมื่อรำคำอ่อนตวัลงบริเวณแนวรบั 1,775-1,757 ดอลลำร์
ต่อออนซ ์
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,775    1,757   1,740 

        1,802    1,816   1,833 

 



 

 

• (+) ผู้เช่ียวชาญคาดตลาดหุน้ปรับฐาน 5-10% ภายในสิน้ปี โควิด-เงินเฟ้อเป็นปัจจัยเส่ียง ดอยชแ์บงก ์เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชำญประจ ำเดือนก.ย. โดยผูเ้ชี่ยวชำญคำดว่ำ ตลำดหุน้จะมีกำรปรบัฐำนรำว 5-10% ภำยในปลำยปีนี ้ขณะท่ีกำรกลำยพนัธุข์องไวรสัโค

วิด-19 และกำรขยำยตวัของเงินเฟ้อเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีถกูจบัตำมำกท่ีสดุ ผลส ำรวจดงักล่ำวระบวุ่ำ ผูต้อบแบบส ำรวจ 58% คำดว่ำหุน้จะถกูเทขำย

ภำยในปลำยปี ขณะท่ี 53% มีควำมกังวลเก่ียวกบักำรกลำยพนัธุข์องไวรสัท่ีท ำใหว้คัซีนมีประสิทธิภำพลดลง  นอกจำกนี ้ผลส ำรวจดงักล่ำวยงั

ระบดุว้ยว่ำ ผูต้อบแบบส ำรวจรำว 1 ใน 5 ยงัไม่ไดก้ลบัเขำ้มำท ำงำนในออฟฟิศนบัตัง้แต่ท่ีทั่วโลกล็อกดำวนเ์มื่อเดือนมี.ค. ปีท่ีแลว้ 

• (+) ญี่ปุ่นพบเรือด าน ้าใกล้เขตน่านน ้า-คาดเป็นเรือจีน จุดชนวนข้อพิพาททะเลจีนใต้ กระทรวงกลำโหมของญ่ีปุ่ นเผยว่ำ พบเรือด ำน ำ้ล ำ

หน่ึงท่ีคำดว่ำจะเป็นของจีน โดยจดุท่ีพบอยู่ใกลก้บัหมู่เกำะทำงตอนใตข้องประเทศ ขณะท่ีควำมตงึเครียดในประเด็นขอ้พิพำททำงทะเลระหว่ำง

สองชำติยงัคงเกิดขึน้ต่อเนื่อง  แถลงกำรณข์องกระทรวงฯ ระบุว่ำ กองก ำลงัป้องกันตนเองทำงทะเลของญ่ีปุ่ นตรวจพบเรือด ำน ำ้ดงักล่ำวเมื่อวนั

ศุกรท่ี์ผ่ำนมำ (10 ก.ย.) ใกลก้ับเกำะอำมำมิโอชิมะซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวัดคำโกชิมะ โดยเรือด ำน ำ้มุ่งหนำ้ไปทำงตะวนัตกเฉียงเหนื อนอก

น่ำนน ำ้ของญ่ีปุ่ น นอกจำกนี ้ยงัตรวจพบเรือพิฆำตล ำหน่ึงของจีนในระยะใกลเ้คียงกัน   แถลงกำรณร์ะบุว่ำ กองก ำลงัป้องกนัตนเองฯ ของญ่ีปุ่ น

พบเรือดงักล่ำวในบริเวณเดียวกันนอกน่ำนน ำ้ของญ่ีปุ่ น ซึ่งตำมหลักนัน้เรือท่ีแล่นเขำ้มำตอ้งแจง้ขอ้มูลใหท้รำบ โดยนำยโนบุโอะ คิชิ รั ฐมนตรี

กลำโหมไดส้ั่งกำรใหเ้จำ้หนำ้ท่ีรวบรวมขอ้มลูและติดตำมควำมเคลื่อนไหวโดยเรง่ด่วน กระทรวงฯ ยงัระบุว่ำ เรือด ำน ำ้ยงัคงมุ่งหนำ้ต่อไปทำงทิศ

ตะวนัตกในมหำสมทุรแปซิฟิกใกลก้ับเกำะโยโกเตะ รฐับำลญ่ีปุ่ นเคยรอ้งเรียนกรณีท่ีเรือของจีนรุกล ำ้น่ำนน ำ้มำแลว้หลำยครัง้ ใกลก้บัเกำะท่ีเป็น

ขอ้พิพำทในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีจีนก็ไดแ้สดงควำมไม่พอใจท่ีเรือของสหรฐัแล่นเขำ้มำยงัพืน้ท่ีพิพำทในทะเลจีนใต ้ซึ่งรฐับำลสหรฐัระบุว่ำ

เป็นกำรแสดงถึงเสรีภำพในกำรส ำรวจเสน้ทำง  ทำงดำ้นนำยหวงั อี ้รฐัมนตรีต่ำงประเทศของจีนเปิดเผยในระหว่ำงกำรเยือนเวียดนำมว่ำ ญ่ีปุ่ น

และจีนควรละเวน้จำกกำรกระท ำท่ีไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำกอีกฝ่ำยหน่ึงในกรณีเก่ียวกับทะเลจีนใต ้ซึ่งอำจท ำใหป้ระเด็นควำมขดัแยง้ลกุลำม

และซบัซอ้นมำกขึน้ 

• (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หุ้นยานยนต,์ธนาคาร,น ้ามันพุ่งน าตลาด ตลำดหุน้ยโุรปเปิดตลำดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้โดยไดร้บัแรงหนนุจำกกำร

พุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มยำนยนต์, ธนำคำร และน ำ้มัน ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังมีควำมเชื่อมั่นว่ำเศรษฐกิจของประเทศในยูโรโซนจะฟ้ืนตัวได้

แข็งแกร่ง หลงัธนำคำรกลำงยโุรป (ECB) ปรบัเพิ่มคำดกำรณก์ำรเติบโตของเศรษฐกิจและอตัรำเงินเฟ้อ  ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 466.47 

จดุ เพิ่มขึน้ 0.13 จดุ หรือ +0.03%  ดชันี DAX ตลำดหุน้เยอรมนีเปิดตลำดวนันีท่ี้ 15,681.17 จดุ ลดลง 71.36 จดุ หรือ +0.46% และดชันี CAC-

40 ตลำดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลำดวนันีท่ี้ 6,688.77 จดุ เพิ่มขึน้ 25.00 จดุ หรือ +0.36% 

• (+/-)  เยอรมนีคาดเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟ้ืนตัวชัดเจนในไตรมาส 3 ปีนี้ กระทรวงเศรษฐกิจเปิดเผยในวันนีว้่ำ เศรษฐกิจของเยอรมนีมี

แนวโนม้ฟ้ืนตวัในไตรมำสท่ี 3 ของปีนี ้แต่กิจกรรมทำงธุรกิจอำจชะลอตวัลงอีกครัง้ในช่วงไตรมำสสดุทำ้ยก่อนสิน้ปี  เศรษฐกิจเยอรมนีขยำยตวั 

1.6% ในไตรมำสท่ี 2 ซึ่งถือเป็นตวัเลขท่ีต ่ำกว่ำประเทศอื่นๆ ในยุโรป เนื่องจำกเยอรมนีเผชิญกบัปัญหำกำรขำดแคลนเซมิคอนดกัเตอรแ์ละสินคำ้

ขัน้กลำงอื่นๆ จึงท ำใหย้ังไม่สำมำรถฟ้ืนตวัจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ไดอ้ย่ำงเต็มท่ี  กระทรวงเศรษฐกิจระบุในรำยงำนประจ ำเดือนว่ำ 

"โดยรวมแลว้ ผลผลิตทำงเศรษฐกิจมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่ำงเห็นไดช้ดัในไตรมำสท่ี 3 นี"้ และเสรมิว่ำยงัมีสญัญำณของกำรเติบโตต่อเน่ืองในไตร

มำสท่ี 4  นอกจำกนี ้กระทรวงฯระบวุ่ำ กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 สำยพนัธุใ์หม่และตวัเลขกำรติดเชือ้อำจท ำใหแ้นวโนม้ทำงเศรษฐกิจปรบัตวั

ลงได ้

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์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.   99.0 99.7 

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

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน ำ้มนัรำยสปัดำห ์   - -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 2021 ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 


