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สรุป   นักลงทุนมุ่งจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ประจ าเดือนก.ย. ซึ่งจะทราบผลกลางดึกคืนนี้ เบือ้งตน้ ตลาดคาดการณ์ 100% ว่าเฟดจะยังคงดอกเบีย้ไวท่ี้ 0.00-
0.25% ตามเดิม พรอ้มคาดว่าจะคงวงเงินการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามาตรการ QE รายเดือนท่ี 1.2 แสนลา้นดอลลารต่์อเดือนตามเดิม  อย่างไรก็ตาม การประชมุรอบนีเ้ป็นการประชมุรายไตร
มาส ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายงานส าคญัของเฟด ไดแ้ก่ 1.Economic Projections (คาดการณ ์GDP, อตัราการว่างงาน  และอตัราเงินเฟ้อ) 2. Dot Plot(คาดการณอ์ตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ท่ี
เฟด) รวมถึงจะมีแถลงการณข์องนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดดว้ย  สิ่งท่ีตลาดรอดูนัน้เป็นเรื่องของแผนการลด QE รวมถึงแนวโนม้เรื่องอตัราดอกเบีย้ เบือ้งตน้มองว่าตลาด Price in 
แนวโนม้การลด QE ของเฟดไปพอสมควรแลว้ แต่สิ่งท่ีแนะน าจบัตาเป็นพิเศษคือ ประเด็น "Dot Plot" ทัง้นี ้หาก "Dot Plot" ฉบบัเดือนก.ย. บ่งชีว้่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็ขึน้กว่า Dot 
plot ในเดือนมิ.ย. แนะน าระวังแรงขายในตลาดทองค า แต่หาก "Dot Plot" บ่งชีว้่าเฟดไม่เร่งรีบในการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ คาดหนุนราคาทองค าใหป้รบัขึน้ได ้จึงแนะน าติดตามผลการ
ประชมุเฟดในคืนนีอ้ย่างใกลช้ิด เพราะคาดว่าราคาทองค าอาจผนัผวนหรือเหวี่ยงตวัไดใ้นระดบัสูง สิ่งส าคญัท่ีควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและความคุมความเสี่ยงใหเ้หมาะสมกับ
พอรต์การลงทนุ  แนะน าทยอยขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,782 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ เพื่อรอซือ้ใหม่หากราคาไม่หลดุบริเวณแนวรบั 1,758 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
22/09/2021 16:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.00 1,778.67 4.67 0.26 

Spot Silver ($) 22.47 22.81 0.34 1.51 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,050 28,260 210 0.75 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 28,010 28,260 250 0.89 

Gold Online Futures (GOU21) 1,767.20 1,778.10 10.90 0.62 

Silver Futures (SVFU21)  22.41 22.78 0.37 1.65 

ดชันดีอลลาร ์ 93.20 93.21 0.01 0.01 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:   หากราคาทองค าทดสอบแนวต้านที่ 1,782 ดอลลารต่์อ
ออนซ์ ยังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท าก าไร
เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรับตัวขึน้ยังคงมีแรงขายออกมา
เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสั้นอยู่ที่ 
1,758-1,742 ดอลลารต่์อออนซ ์ประเมินว่าเป็นยงัมีโอกาสดีดตวัขึน้ไดร้ะยะสัน้ 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะเพื่อท าก าไรบริเวณ 1,782-1,807 ดอลลารต่์อออนซ ์เพื่อ
รอเขา้ซือ้ใหม่หากราคาอ่อนตวัไม่หลดุ แนวรบั 1,758-1,742 ดอลลารต่์อออนซ ์
Short Position  ปิดสถานะหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,758-1,742 
ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,807 ดอลลารต่์อออนซ)์  
Open New  ทยอยขายท าก าไรหากราคาดีดตัวขึน้ทดสอบโซน 1,782-1,807 
ดอลลารต่์อออนซ ์(สถานะขายตดัขาดทนุหากผ่าน1,807 ดอลลารต่์อออนซ)์ เพื่อรอ
ซือ้คืนหรือรอเปิดสถานะซือ้ใหม่หากราคาทองค าอ่อนตัวลงไม่หลดุแนวรบั 1,758-
1,742 ดอลลารต่์อออนซ ์

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,758   1,742  1,717 

        1,782   1,807  1,833 

 



 

 

• (+) อินเดียเล็งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก 12 ปีขึน้ไป เร่ิมต.ค.นี้ แหล่งข่าวใกลช้ิดเปิดเผยกับส านักข่าวรอยเตอรว่์า เด็กชาวอินเดียท่ีมีอายุ 12 ปี
ขึน้ไปทุกคนจะมีสิทธิ์ไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ตัง้แต่เดือนต.ค. เป็นตน้ไป ซึ่งตรงกบัช่วงเวลาท่ีบริษัทคาดิลา เฮลทแ์คร ์(Cadila Healthcare) ผูผ้ลิต
ยาของอินเดีย ไดเ้ปิดตวัวคัซีนไซคอฟ-ดี (ZyCoV-D)   ไซคอฟ-ดี ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอตวัแรกของโลก ไดร้บัอนมุตัิจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลของอินเดียใหใ้ชง้านเป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือนท่ีแลว้ โดยตัง้แต่เดือนต.ค. เป็นต้นไป ทางบริษัทคาดิลา หรือท่ีเรียกกันว่าไซดสั คาดิลา จะ
ผลิตวคัซีนดงักล่าวจ านวน 10 ลา้นโดสต่อเดือน  ทั้งนี ้วคัซีนดงักล่าวเป็นเพียงยี่หอ้เดียวท่ีไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านในเด็กในอินเดีย  ขณะท่ีวคัซีนอื่น ๆ 
ไดม้ีการฉีดในผูใ้หญ่ไปแลว้ 825.9 ลา้นโดสจากประชากรเกือบ 1.4 พนัลา้นคน  อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสขุยงัไม่ไดอ้อกมาแสดงความเห็นใน
เรื่องนีอ้ย่างเป็นทางการ 

• (+) รัฐวิกตอเรียพบผู้ติดเชือ้โควิดใหม่สูงสุดในรอบปี ขณะต ารวจเตรียมรับมือประท้วงล็อกดาวน ์รฐัวิกตอเรียของออสเตรเลียรายงานตวัเลข
ผู้ติดเชือ้โควิด-19 พุ่งขึน้อีกรอบ ขณะท่ีเมืองเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิกตอเรียเตรียมพรอ้มรบัมือเหตุประท้วงต่อเน่ืองเป็นวันท่ี 3 เน่ืองจาก
ประชาชนไม่พอใจการใชม้าตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวด  ทั้งนี ้รฐัวิกตอเรียรายงานพบผูต้ิดเชือ้โควิด -19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มอีก 628 ราย ซึ่งเป็น
ยอดผูต้ิดเชือ้รายวนัท่ีสงูสดุในปีนี ้และเพิ่มขึน้จากระดบั 603 รายท่ีรายงานเมื่อวานนี ้(21 ก.ย.) ส่วนยอดผูต้ิดเชือ้สะสมของออสเตรเลียจนถึงขณะนี้
อยู่ท่ีราว 89,300 ราย และมีผูเ้สียชีวิต 1,181 ราย 

• (-)  "มูน แจอิน" เรียกร้องให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือต่อ หวังประกาศยุติสงคราม ประธานาธิบดีมนู แจอินของเกาหลีใต ้เรียกรอ้งใหม้ีการ
เจรจากบัเกาหลีเหนือต่อไป รวมถึงเรื่องการประกาศยตุิสงครามบนคาบสมทุรเกาหลี นายมนูกล่าวในการเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชมุสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ครัง้ท่ี 76 เมื่อวานนี ้(21 ก.ย.) ว่า "ความสงบบนคาบสมทุรเกาหลีเริ่มขึน้ไดเ้สมอดว้ยการเจรจาและความรว่มมือ ขา้พเจา้
เรียกรอ้งใหม้ีการเจรจากันต่อระหว่างเกาหลีทัง้สองชาติ และระหว่างสหรฐักบัเกาหลีเหนือโดยเร็ว" "วนันีข้า้พเจา้มาเรียกรอ้งอีกครัง้ใหชุ้มชนนานาชาติ
ระดมสรรพก าลงัเพื่อประกาศยุติสงครามบนคาบสมทุรเกาหลี" นายมนูกล่าว  ทัง้นี ้นายมนูเสนอใหม้ีการประกาศยุติสงครามบนคาบสมทุรเกาหลีผ่าน
สนุทรพจนท์างวิดีโอในการประชมุ UNGA ครัง้ที่ 75 เมื่อปีท่ีแลว้ 

• (-) Morgan Stanley คาดจีนช่วย Evergrande ปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนหน้า ส  านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า มอรแ์กน สแตนลีย ์ไดค้าดการณ์
ว่ารฐับาลจีนจะใหค้วามช่วยเหลือและเริ่มปรบัโครงสรา้งหนีบ้ริษัทอสังหาริมทรพัยท่ี์ประสบปัญหา ซึ่งรวมถึง China Evergrande Group ในเดือน 
ต.ค.นี ้เพื่อใหเ้ศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ือง Robin Xing นักเศรษฐศาสตรข์องมอรแ์กน สแตนลีย ์กล่าวว่าหน่วยงานก ากับดูแลของรฐับาลจีนมี
มาตรการจัดการกับการผิดนัดช าระของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีน เนื่องจากหากด าเนินการ
ล่าชา้ก็อาจส่งผลกระทบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ี 4/2565 และอาจท าให้รฐับาลจีนใชม้าตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในปีหนา้  ซึ่งการคาดการณ์ของ มอรแ์กน สแตนลีย ์สอดคลอ้งกับการคาดการณ์ของสถาบนัการเงินอื่นๆของสหรฐัฯ
รวมถึง Citigroup Inc.ท่ีคาดการณ์ว่ารฐับาลจีนจะเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือเพิ่งป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับเศรษฐกิจของประเทศ หลงัจากท่ีใน
สปัดาหนี์ ้Evergrande ไดผ้ิดนัดการจ่ายดอกเบีย้กับธนาคาร 2 ราย แมจ้ะบรรลุขอ้ตกลงในการช าระดอกเบีย้มูลค่า 83.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนด
ช าระในวนัท่ี 23 ก.ย. ก็ตาม 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนจับตาเอเวอรแ์กรนดช์ าระดอกเบีย้หุ้นกู้ ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้โดยนักลงทุนคลาย
ความวิตกกังวลบางส่วน หลงับริษัทเหิงตา้ เรียล เอสเตท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปเปิดเผยในวันนีว่้า  บริษัทจะช าระ
ดอกเบีย้หุน้กู้ในวันพรุ่งนี ้(23 ก.ย.) ขณะเดียวกัน หุน้กลุ่มท่องเท่ียวและสันทนาการทะยานขึน้แข็งแกร่ง แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 สัปดาห ์ดัชนี 
STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 459.61 จุด เพิ่มขึน้ 0.93 จดุ หรือ +0.20%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,463.24 จดุ เพิ่มขึน้ 114.71 จุด 
หรือ +0.75% และดชันี 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


