
 

17 September 2021 

สรุป   ระหว่างวนัราคาทองค าแกว่งตัวในกรอบ 1,751.30-1,766.87 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟ้ืนตัวขึน้หลงัร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี ้ไปท าระดับต ่าสุดบริเวณ 1,745.47 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์การฟ้ืนตัวของราคาทองค ามาจากแรงซือ้คืนทางเทคนิคหลังเกิดภาวะขายมากเกินไป(Oversold) ในกราฟราย 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตวัของราคา
ทองค าเป็นไปอย่างจ ากดั หลงัส านักงานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) รายงานในวนันีว่้า ยอดคา้ปลีกขององักฤษปรบัตวัลง 0.9% ในเดือนส.ค. สวนทางกับที่นกัวิเคราะหค์าดการณ์
ว่าจะเพ่ิมขึน้ 0.5% โดยยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรบัตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 และท าสถิติลดลงยาวนานที่สุดนับตัง้แต่ ONS เริ่มบนัทึกขอ้มูลยอดคา้ปลีก ส่งผลเชิงลบต่อค่าเงิน
ปอนด ์หนุนดอลลารใ์หท้รงตวัไม่ไกลจากระดบัสงูสุดรอบ 3 สปัดาห ์นอกจากนี ้นกัลงทุนระมดัระวงัการเขา้ซือ้ทองค า ก่อนจะมีการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ในสปัดาห์
หน้า วนัที่ 21-22 ก.ย.  ส าหรบัวันนีต้ิดตามการเปิดเผยคาดการณ์ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM  แนะน าเสี่ยงเขา้ซือ้บริเวณแนวรบั 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคา
ทองค าพยายามยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวได ้ ท าใหร้าคายงัคงมีโอกาสขยบัขึน้เพ่ือทดสอบแนวตา้น 1,766-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์ เนน้การเก็งก าไรระยะสัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
17/09/2021  16:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.30 1,765.87 12.57 0.72 

Spot Silver ($) 22.89 23.10 0.21 0.92 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 27,980 27,910 -70 -0.25 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 27,990 27,880 -110 -0.39 

Gold Online Futures (GOU21) 1,780.20 1,766.20 -14.00 -0.79 

Silver Futures (SVFU21)  23.55 23.12 -0.43 -1.83 

ดชันดีอลลาร ์ 92.87 92.81 -0.06 -0.06 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:   ราคาทองค าแกว่งตวัผนัผวนเพิ่มขึน้ หลงัจากราคาทิง้ตวัลง
แรง แมว้่าจะมีแรงชอ้นซือ้ใหร้าคาฟ้ืนตวัขึน้ไดบ้า้งแต่แรงซือ้ค่อนขา้งจ ากดั ประเมิน
แนวรบับริเวณ 1,745-1,739 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไดจ้ะมีแรงดีดกลบัทดสอบ
แนวตา้นระดับ 1,766-1,779 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ
ดงักล่าวอาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาอีกครัง้ 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ดูบริเวณ 1,766-1,779 ดอลลารต่์อออนซ ์หากไม่ผ่านแนะน าแบ่ง
ปิดสถานะท าก าไร  
Short Position  ปิดสถานะหากราคาอ่อนลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,745-
1,739 ดอลลารต่์อออนซ ์เพื่อรอขายใหม่ตามแนวตา้น 1,766-1,779 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์ 
Open New  ดูบริเวณ 1,745-1,739 ดอลลารต่์อออนซ ์หากรบัความเสี่ยงได้อาจ
เสี่ยงซือ้เก็งก าไรระยะสัน้ (ตดัขาดทุนหากราคาหลดุ 1,739 ดอลลารต่์อออนซ)์และ
ขายท าก าไรเมื่อราคาดีดตวัหรือบริเวณแนวตา้น 1,766-1,779 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,766   1,779  1,802 

 



 

 

• (+) ออสเตรเลียส่งสัญญาณไม่ยอมรับการเจรจาข้อตกลง TPP ของจีน  ออสเตรเลียออกมาส่งสญัญาณในวนันีว้่า ทางการไม่เต็มใจท่ีจะ
ยอมรบัการเจรจาขอเขา้ร่วมขอ้ตกลงหุน้ส่วนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (TPP) ของจีน เวน้แต่จีนจะยกเลิกการเก็บภาษีตอบโตส้ินคา้
ของออสเตรเลีย  นายแดน เตฮาน รฐัมนตรีกระทรวงการคา้ การท่องเท่ียว และการลงทุน กล่าวในแถลงการณว์่า สมาชิก TPP ปัจจุบนัตอ้งการ
มั่นใจว่าจีนมีประวตัิว่าไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดขององคก์รการคา้โลกและขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีอยู่อย่างเคร่งครดั  อน่ึง จีนไดเ้ริ่มด า เนินการ
อย่างจริงจงัในวันนีเ้พื่อเร่งสมคัรเขา้ร่วมขอ้ตกลง TPP หลงัจากการยื่นขอเขา้รว่มขอ้ตกลงดงักล่าว โดยเป็นความพยายามท่ีจะเพิ่มอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ส าหรับการเข้าร่วมข้อตกลงนี้ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) จีนจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิอย่างเป็นเอกฉันทจ์าก 11 ประเทศสมาชิก และอุปสรรคอย่าง
หน่ึงท่ีจีนตอ้งเผชิญคือความสมัพนัธท่ี์ตึงเครียดกับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่ึงในสมาชิก TPP  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การเขา้ร่วมขอ้ตกลง 
TPP ของจีนจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการคา้ในภูมิภาค โดยความพยายามนีมุ้่งตอบโตท่้าทีของสหรฐัและพนัธมิตรรายอื่นๆ ท่ีก าลัง
พยายามแยกตวัออกจากเศรษฐกิจจีน แต่ก็ยงัไม่แน่ชดัว่าจีนจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มขอ้ตกลงดงักล่าวหรือไม่ 

• (+) "พาวเวล" ส่ังทบทวนดา้นจริยธรรม หลังจนท.เฟดลงทนุหุน้หลายล้านดอลล ์ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการทบทวนหลกัจริยธรรมของเฟดในเรื่องการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างเหมาะสม หลงัจากมีการเปิดเผยขอ้มลูว่า 
เจา้หนา้ท่ีระดบัอาวุโสหลายคนของเฟดไดท้ าการซือ้ขายหุน้มูลค่าหลายลา้นดอลลารใ์นปี 2563 และเจา้หนา้ท่ีอีกบางส่วนมีการลงทุนจ านวน
มาก  ค าสั่งดังกล่าวของนายพาวเวลเกิดขึน้หลังจากวุฒิสมาชิกอลิซาเบธ วอรรเ์รน ไดส้่งจดหมาย 12 ฉบับถึงประธานเฟดสาขาต่างๆ โดย
เรียกรอ้งใหม้ีการตรวจสอบดา้นจรยิธรรมของเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของเฟดอย่างเขม้งวด  นางวอรเ์รนซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรฐัแมสซาชเูซตสส์งักัด
พรรคเดโมแครตได้เรียกรอ้งใหป้ระธานเฟดแต่ละสาขาใชม้าตรการสั่งห้ามไม่ใหเ้จา้หน้าท่ีระดับสูงของเฟดถือครองหุน้และซือ้ขายหุน้  เมื่ อ
สปัดาหท่ี์แลว้ ประธานเฟดทัง้ 12 เขตไดเ้ปิดเผยเอกสารทางการเงินซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามีการลงทุนซือ้ขายหุน้ในปี 2563 โดยประธานเฟดบางคนมี
สถานะการเงินนบัลา้นดอลลารโ์ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอรต์โฟลิโอ 

• (-) ฮ่ังเส็งปิดบวก 252.91 จุด จากแรงซื้อคืน  ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้หลงัตลาดปิดใน
แดนลบติดต่อกนัหลายวนั โดยหุน้กลุ่มเทคโนโลยีและเฮลธแ์ครด์ีดตวัขึน้แข็งแกร่ง  ดชันีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 24,920.76 จุด เพิ่มขึน้ 252.91 จดุ หรือ 
+1.03%  ทัง้นี ้นกัลงทุนจบัตาการประชมุก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21-22 ก.ย. เพื่อหาสญัญาณบ่งชีก้าร
ปรบัลดวงเงิน QE และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 

• (-) ยอดค้าปลีกอังกฤษเดือนส.ค.ลด 0.9% เหตุยอดขายซูเปอรม์ารเ์ก็ตร่วง  ส  านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) รายงานในวนันีว้่า 
ยอดคา้ปลีกขององักฤษปรบัตวัลง 0.9% ในเดือนส.ค. สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว์่าจะเพิ่มขึน้ 0.5% โดยยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรบัตัว
ลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 และท าสถิติลดลงยาวนานที่สดุนบัตัง้แต่ ONS เริ่มบนัทึกขอ้มลูยอดคา้ปลีก  รายงานของ ONS ระบวุ่า การปรบัตัวลง
อย่างเหนือความคาดหมายของยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.นัน้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากยอดขายในซูเปอรม์าเก็ตท่ีปรบัตวัลง เนื่องจากประชาชนเริ่ม
ออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้หลงัจากรฐับาลประเกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนท่ี์เขม้งวดในการควบคมุการระบาดของโรคโค
วิด-19 

• (-) เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.87 จุด รับแรงซือ้หุ้นสินค้าผู้บริโภค  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้ก่อนท่ีจะถึงวนัหยดุ
เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์โดยไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มสินคา้ผูบ้ริโภคและกลุ่มเฮลธแ์คร ์ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิ ตปิดท่ี 3,613.97 
จดุ 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 


