
 

14 September 2021 

สรุป   ท ำเนียบขำวเปิดเผยว่ำ สหรฐัยงัคงพรอ้มที่จะร่วมมือกับเกำหลีเหนือ หลงัจำกที่เกำหลีเหนือทดสอบยิงขีปนำวุธร่อนพิสัยไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่
ในช่วงสุดสัปดำหท์ี่ผ่ำนมำ โดยแครีน ฌ็อง ปิแอร ์รองเลขำธิกำรท ำเนียบขำวแถลงต่อสื่อมวลชนว่ำ "จุดยืนของเรำต่อเกำหลีเหนือนั้นไม่เปลี่ยนแปลง" พรอ้มเสริมว่ำ "เรำ
พรอ้มที่จะมีส่วนร่วมทำงกำรทูตกับเกำหลีเหนือเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของเรำในกำรปลดอำวุธนิวเคลียรอ์ย่ำงสมบูรณ์บนคำบสมุทรเกำหลี" แนวโนม้ดงักล่ำวบั่นทอนแรงซือ้
ทองค ำในฐำนะสินทรพัยป์ลอดภยั อย่ำงไรก็ตำม แนะน ำจบัตำกำรเปิดเผยดชันีรำคำผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรฐัในเวลำ 19.30 น.วนันี ้ตำมเวลำไทย โดยคำดว่ำดชันี 
CPI จะสำมำรถบอกทิศทำงเงินเฟ้อของสหรฐัที่ชดัเจนมำกขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อคำดกำรณเ์กี่ยวกับแนวโนม้นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรฐั(เฟด) ซึ่งอำจส่งผลใหต้ลำด
ผนัผวนได ้ แนะน ำเนน้เก็งก ำไรจำกกำรแกว่งตวั โดยเปิดสถำนะขำยที่แนวตำ้นบริเวณ 1,800-1,802 ดอลลำรต์่อออนซ ์และหำกรำคำขยบัลงควรแบ่งปิดสถำนะขำยเพ่ือท ำ
ก ำไรบำงส่วนหำกรำคำทองค ำไม่หลดุแนวรบัโซน 1,782-1,775 ดอลลำรต์่อออนซ ์แต่ถำ้หลดุสำมำรถถือสถำนะขำยต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14/09/2021  15:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.30 1,790.14 -3.16 -0.18 

Spot Silver ($) 23.71 23.71 0.00 0.00 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,000 28,020 20 0.07 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 27,980 28,070 90 0.32 

Gold Online Futures (GOU21) 1,790.40 1,790.80 0.40 0.02 

Silver Futures (SVFU21)  23.71 23.75 0.04 0.17 

ดชันดีอลลาร ์ 92.61 92.53 -0.08 -0.09 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   ระหว่ำงวนัหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำน 1,800-1,802 ดอลลำร์
ต่อออนซ ์จะมีโอกำสเกิดแรงขำยกลับมำกดดันรำคำเพิ่ม อำจเห็นกำรอ่อนตัวลง
ทดสอบแนวรับระดับ 1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซ์ แต่หำกสำมำรถยืนเหนือ
ระดบัดงักล่ำวไดอ้ำจจะเกิดแรงซือ้สลบัเขำ้มำพยงุรำคำไว ้
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถำนะหำกไม่ผ่ำน 1,800-1,802 ดอลลำรต่์อออนซ ์ขณะที่หำก
รำคำปรบัตัวลงหลุด 1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซ์ให้ลดสถำนะซือ้ลงหรือตัด
ขำดทนุ 
Short Position  ทยอยปิดสถำนะตำมแนวรบั 1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซ ์แต่
หำกหลุดแนวรบัดังกล่ำวสำมำรถถือต่อรอดูแนวรบัถัดไป (สถำนะขำยตัดขำดทุน
หำกผ่ำน 1,816 ดอลลำรต่์อออนซ)์ 
Open New  เปิดสถำนะขำยโดยใชบ้ริเวณ  1,800-1,802 ดอลลำรต่์อออนซ์ ตัด
ขำดทนุหำกผ่ำน 1,816 ดอลลำรต่์อออนซ ์ขณะที่หำกรำคำอ่อนตวัลงแนะน ำทยอย
แบ่งปิดสถำนะขำยท ำก ำไรตัง้แต่รำคำ 1,782-1,775 ดอลลำรต่์อออนซเ์พื่อรอเขำ้ซือ้
ใหม่เมื่อรำคำอ่อนตวั  แต่ถำ้หลดุไดส้ำมำรถถือสถำนะขำยต่อ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,775    1,757   1,740 

        1,802    1,816   1,833 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ตลำดหุน้ยโุรปเปิดตลำดปรบัตวัลงในวนันี ้โดยหุน้กลุ่มสินคำ้หรูหรำและเหมืองแร่
ดิ่งลงฉุดตลำด ขณะเดียวกัน นักลงทุนยงัคงจับตำกำรเปิดเผยดชันีรำคำผูบ้ริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรฐัในเวลำ 19.30 น.วนันี ้ตำมเวลำไทย โดย
คำดว่ำดชันี CPI จะสำมำรถบอกทิศทำงเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีชดัเจนมำกขึน้ ก่อนท่ีกำรประชมุนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรฐั (เฟด) จะมีขึน้ใน
วนัท่ี 21-22 ก.ย.นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 467.57 จุด ลดลง 0.12 จุด หรือ -0.03%  ดชันี DAX ตลำดหุน้เยอรมนีเปิดตลำดวนันีท่ี้ 15,697.72 
จดุ ลดลง 3.70 จดุ หรือ -0.02% และดชันี CAC-40 ตลำดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลำดวนันีท่ี้ 6,672.19 จดุ ลดลง 4.74 จดุ หรือ -0.07% 

• (+) เดโมแครตเสนอขึ้นภาษีก าไรจากการลงทุน 28.8% หาเงินอุดหนุนงบประมาณ สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรสหรฐัสงักัดพรรคเดโมแครตได้
เสนอใหม้ีกำรปรบัขึน้ภำษีก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรลงทุน (capital gains tax) และเงินปันผลขึน้สู่ระดบั 28.8% ซึ่งเป็นหน่ึงในมำตรกำรปฏิรูปภำษีท่ีพุ่งเป้ำ
เรียกเก็บจำกชำวอเมริกันท่ีร  ่ำรวย และเป็นเงื่อนไขส ำคญัในกำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยงบประมำณวงเงิน 3.5 ลำ้นลำ้นดอลลำร ์ ทัง้นี ้ ภำษีก ำไรจำกกำร
ลงทุนในระยะยำว (long-term capital gains tax) จะถูกปรบัขึน้เป็น 25% จำกปัจจุบนัท่ีระดบั 20% โดยก ำไรจำกกำรลงทนุในระยำวคือก ำไรท่ีไดจ้ำก
กำรขำยทรพัยส์ินหลงัจำกท่ีถือครองมำเป็นเวลำกว่ำ 1 ปี นอกจำกนี ้จะมีกำรเรียกเก็บภำษีส่วนเพิ่ม (surtax) จำกรำยไดก้ำรลงทุนสทุธิท่ีระดบั 3.8% 
รวมเป็นภำษีท่ีจะเรียกเก็บทัง้สิน้ 28.8%  ส ำหรบัภำษีใหม่นัน้ จะเรียกเก็บกับผูท่ี้ขำยหุน้และขำยสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ หลงัจำกวนัท่ี  13 ก.ย. 2564 
เป็นตน้ไป ซึ่งเป็นวนัท่ีสมำชิกพรรคเดโมแครตในสภำผูแ้ทนรำษฎรไดเ้ริ่มเสนอใหก้ำรจดัเก็บภำษีเหล่ำนีม้ีผลบงัคบัใชท้ำงกฎหมำย คณะกรรมำธิกำร
พิจำรณำวิธีกำรจัดหำรำยไดข้องสภำผูแ้ทนรำษฎรสหรฐั (House Ways and Means Committee) ระบุว่ำ นับตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป บรรดำผูเ้สีย
ภำษีของสหรฐัจะถูกเรียกเก็บภำษีท่ีอัตรำสูงสดุหำกมีรำยไดเ้กิน 400,000 ดอลลำร ์(ส  ำหรบัคนโสด), 425,000 ดอลลำร ์(ส  ำหรบัหัวหนำ้ครวัเรือน) 
และ 450,000 ดอลลำร ์(ส  ำหรบัคู่สมรส) โดยตวัเลขดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัท่ีคณะบริหำรของปธน.ไบเดนใหค้  ำมั่นสญัญำไวว่้ำจะไม่ปรบัขึน้ภำษีส ำหรบั
ภำคครวัเรือนท่ีมีรำยไดน้อ้ยกว่ำ 400,000 ดอลลำร ์

• (-) สหรัฐยืนยันยังพร้อมเจรจากับเกาหลีเหนือ แม้จะทดสอบขีปนาวุธ ท ำเนียบขำวเปิดเผยว่ำ สหรฐัยังคงพรอ้มท่ีจะร่วมมือกับเกำหลีเหนือ 
หลังจำกท่ีเกำหลีเหนือทดสอบยิงขีปนำวุธร่อนพิสัยไกล ( long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ  แครีน ฌ็อง ปิแอร ์รอง
เลขำธิกำรท ำเนียบขำวแถลงต่อสื่อมวลชนว่ำ "จุดยืนของเรำต่อเกำหลีเหนือนัน้ไม่เปลี่ยนแปลง" พรอ้มเสริมว่ำ "เรำพรอ้มท่ีจะมีส่วนรว่มทำงกำรทูตกับ
เกำหลีเหนือเพื่อบรรลเุป้ำหมำยของเรำในกำรปลดอำวธุนิวเคลียรอ์ย่ำงสมบรูณบ์นคำบสมทุรเกำหลี" ฌ็อง ปิแอร ์ยืนยนัถึงแนวทำงปฏิบตัิท่ี เหมำะสม
ของฝ่ำยบริหำรของประธำนำธิบดีโจ ไบเดน ส ำหรบัวิธีกำรรบัมือกับเกำหลีเหนือ ซึ่งเปิดกวำ้งส ำหรบัแนวทำงกำรทตูเพื่อสรำ้งควำมกำ้วหนำ้ในกำรเพิ่ม
ควำมปลอดภยัใหก้ับสหรฐัและพนัธมิตร  ฌ็อง ปิแอร ์กล่ำวเสริมว่ำ "เรำพรอ้มเจรจำขอ้เสนอทุกท่ีและทุกเวลำโดยไม่มีเงื่อนไข"   ส  ำนักข่ ำวกลำงของ
เกำหลี (KCNA) รำยงำนว่ำ เกำหลีเหนือประสบควำมส ำเรจ็ในกำรทดสอบยิงขีปนำวุธพิสยัไกลรุ่นใหม่ใหม่เมื่อวนัเสำรแ์ละอำทิตยท่ี์ผ่ำนมำ โดยกำร
ทดสอบขีปนำวุธครัง้ล่ำสุดเกิดขึน้หลังจำกกำรซอ้มรบร่วมระหว่ำงเกำหลีใต้และสหรฐัเมื่อเดือนส.ค. ท่ีผ่ำนมำ    ทั้งนี ้นำยจอห์น เคอร์ บี โฆษก
กระทรวงกลำโหมสหรฐั แถลงต่อสื่อมวลชนว่ำ "เรำทรำบถึงรำยงำนกำรทดสอบยิงขีปนำวุธร่อนพิสัยไกลเหล่ำนี"้ โดยสหรฐัก ำลังปรึกษำหำรือกับ
พนัธมิตรระดบัภมูิภำคและติดตำมสถำนกำรณ ์พรอ้มใหก้ำรรบัประกนัถึงควำมปลอดภยัต่อญ่ีปุ่ นและเกำหลีใต  ้

• (-) DBS คาดดีมานดค์ริปโตฯ ท่ัวโลกพุ่ง ดันแพลตฟอรม์ดิจิทัลคึกคัก หลังนักลงทุนเร่ิมให้การยอมรับมากขึน้ DBS ธนำคำรท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้มื่อประเมินจำกมลูค่ำสินทรพัย ์ออกมำคำดกำรณทิ์ศทำงตลำดคริปโตเคอรเ์รนซีโลกว่ำมีแนวโนม้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ในช่วงหลำยปีนับจำกนี ้โดยส่วนหน่ึงเป็นผลพวงจำกกำรท่ีนักลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพำะนักลงทุนกลุ่มสถำบนัใหก้ำรยอมรบักับสถำนะของสกุลเงิน
ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอรเ์รนซีกันมำกขึน้ กำรคำดกำรณ์ในครัง้นีม้ีขึน้หลังจำกท่ี แพลตฟอรม์ซือ้ขำยคริปโตเคอรเ์รนซีของทำงธนำคำรอย่ ำง DBS 
Digital Exchange ไดร้บัเสียงตอบรบัท่ีดีเกินคำด แมจ้ะเป็นบริกำรท่ีเปิดใหเ้ฉพำะผูท่ี้สมคัรเป็นสมำชิกเท่ำนั้นก็ตำม โดยควำมตอ้งกำรส่วนใหญ่มำ
จำกนักลงทุนสถำบัน นักลงทุนกระเป๋ำหนัก และบริษัทบริหำรจัดกำรกองทุนท่ีดูแลสินทรพัยใ์หก้ับบรรดำครอบครวัเศรษฐีทั้งหลำย ธนำคำร DBS 
ประเมินว่ำ บริกำรแพลตฟอรม์ดิจิทลัที่ว่ำนีจ้ะมีจ ำนวนสมำชิกเพิ่มขึน้ 2 เท่ำจำกปัจจบุนัมำอยู่ท่ี 1,000 คนภำยในเดือนธันวำคมนี ้และจะมีกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องรำว 20-30% ในช่วง 3 ปีขำ้งหนำ้  
 

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.   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 ้

 
 

 

 

 

 

 


