
 

23 September 2021 

สรุป   จบัตาการประชมุของของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ในวนันี ้คาดว่าจะยงัคงนโยบายการเงินตามเดิม อย่างไรก็ดี  อาจติดตามสญัญาณนโยบายการเงินในอนาคต เนื่องจาก
ก่อนหนา้นี ้นายไมเคิล ซอนเดอรส์ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เปิดเผยก่อนหนา้นีว่้า BoE อาจจ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหนา้ 
หากเศรษฐกิจยังคงฟ้ืนตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่อง และอตัราเงินเฟ้อปรบัตวัขึน้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าวยังไม่แน่นอน เพราะทัง้หมดขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจขององักฤษ  จึง
แนะน าติดตามผลการประชุม BoE ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด หากบีโออีส่งสญัญาณคุมเขม้นโยบายเงินอาจส่งผลหนุนปอนดแ์ละทองค าได ้แต่หากยังคงยืนยันผ่อนคลายนโยบาย
การเงินต่อไป อาจส่งผลกดดนัปอนดแ์ละราคาทองค าไดเ้ช่นกนั นอกจากนีแ้นะน าติดตามการเปิดเผย จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ดชันี PMI ภาคการผลิตและการบริการ และ
ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก CB ของสหรฐั  เบือ้งตน้ เนน้เก็งก าไรระยะสัน้การเขา้ซือ้ควรรอราคาอ่อนตวัลงบริเวณแนวรบั 1,758-1,742 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่ง
ขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,773-1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ผ่านไดส้ามารถถือสถานะซือ้ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
23/09/2021  15:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,767.70 1,766.92 -0.78 -0.04 

Spot Silver ($) 22.66 22.75 0.09 0.40 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 28,260 27,920 -340 -1.20 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 28,220 27,890 -330 -1.17 

Gold Online Futures (GOU21) 1,776.80 1,766.90 -9.90 -0.56 

Silver Futures (SVFU21)  22.70 22.80 0.10 0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 93.44 93.21 -0.23 -0.25 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,773-1,782 
ดอลลารต์่อออนซค์าดว่าแรงซือ้จะยงัถูกจ ากัด ขณะท่ีหากราคาทองย่อตวัลงมา
พยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,758-1,742 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้มีโอกาสเกิดแรง
ซือ้ดนัราคาฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้  
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  หากราคาอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ 1,758-1,742 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์สามารถถือต่อเพื่อรอปิดสถานะหากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,773-1,782 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,742 ดอลลารต์่อออนซ)์ 
Short Position  ปิดสถานะหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,758-1,742 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,782 ดอลลารต์่อออนซ)์  
Open New  รอราคาอ่อนตวัลงมาใกล ้1,758-1,742 ดอลลารต์่อออนซจ์ึงเขา้ซือ้ 
(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,742 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยขายท าก าไรหากราคา
ไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,773-1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ผ่านไดส้ามารถถือ
สถานะซือ้ต่อ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,758   1,742  1,717 

        1,782   1,807  1,833 

 



 

 

• (-) ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวก นลท.คลายวิตกเอเวอรแ์กรนด ์จับตา PMI-ประชุม BoE ตลาดหุน้ยโุรปเปิดปรบัตวัขึน้อีกครัง้ในวนันี ้เนื่องจาก
นกัลงทุนทั่วโลกคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์และขณะเดียวกนั นกัลงทุนรอมารก์ิต
เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ตน้เดือนก.ย. และดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ตน้เดือนก.ย.ของหลาย
ประเทศยโุรป รวมถึงผลการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ในวนันี ้ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 464.46 จุด เพิ่มขึน้ 
1.26 จดุ หรือ +0.27% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,630.01 จดุ เพิ่มขึน้ 123.27 จดุ หรือ +0.79% และดชันี CAC-40 ตลาด
หุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,691.08 จดุ เพิ่มขึน้ 54.08 จดุ หรือ +0.81% 

• (-) จีนอัดฉีดเงินอีก 1.7 หม่ืนล้านดอลล ์หวังคลายวิตกเอเวอรแ์กรนดข์าดสภาพคล่อง ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินเขา้สู่ระบบจ านวน 
1.10 แสนลา้นหยวน (1.7 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐั) ซึ่งเป็นจ านวนเงินมากท่ีสดุในรอบ 8 เดือน หลงัจากตลาดไดร้บัแรงกดดนัจากความกังวล
เก่ียวกับวิกฤตหนีส้ินของบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรพัย์รายใหญ่อันดับ 2 ของจีน นักลงทุนในตลาดการเงิน
คาดการณว์่า ความเคลื่อนไหวครัง้ล่าสดุของธนาคารกลางจีนมีเป้าหมายท่ีจะท าใหต้ลาดคลายความวิตกกังวลเก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้บริษัท
เอเวอรแ์กรนดจ์ะผิดนดัช าระหนี ้ เอเวอรแ์กรนดม์ีก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กู ้2 งวดในวนันี ้(23 ก.ย.) โดยมีก าหนดจ่ายดอกเบีย้วงเงิน 232 ลา้น
หยวน หรือราว 35.88 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนก.ย. 2568 รวมทั้งจ่ายดอกเบีย้อีกกอ้นหน่ึงวงเงิน 83.5 ลา้ น
ดอลลารส์  าหรบัหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค. 2565 เมื่อวนัศกุรท่ี์แลว้ ธนาคารกลางจีนไดอ้ดัฉีดสภาพคล่องเขา้สู่ระบบการเงินจ านวน 9 
หมื่นลา้นหยวน (1.88 หมื่นลา้นดอลลาร)์ และอดัฉีดเงินอีกจ านวน 1 แสนลา้นหยวนในวันเสารท่ี์ผ่านมา โดยมีเป้าหมายท่ีจะหลีกเลี่ยงภาวะ
สภาพคล่องตงึตวัในระบบหลงัจากบรษิัทเอเวอรแ์กรนดป์ระสบปัญหาสภาพคล่องลดลง และมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนี ้

• (-) ซีอีโอโมเดอรน์าคาดโควิดอาจจบภายใน 1 ปี หลังปริมาณวัคซีนเพียงพอทั่วโลก นายสเตฟาน บนัเซล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ
บริษัทโมเดอรน์าเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ Neue Zuercher Zeitung ของสวิตเซอรแ์ลนด ์ว่า การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 อาจสิน้สุดลง
ภายในหน่ึงปี เนื่องจากการผลิตวคัซีนเพิ่มขึน้ช่วยรบัประกันว่าจะมีจ านวนเพียงพอส าหรบัทัง้โลก นายบนัเซลใหส้มัภาษณก์บัทางหนงัสือพิมพฯ์ 
ว่า "ถา้คณุดูการขยายก าลงัการผลิตทั่วทัง้อุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา เราน่าจะมีปริมาณโดสเพียงพอภายในกลางปีหนา้ ดงันัน้ทกุคน
บนโลกจะไดร้บัวคัซีน ส่วนวคัซีนเข็มบสูเตอรก์็น่าจะมีพอฉีดตามความตอ้งการเช่นกนั และในไม่ชา้ ก็จะมีวคัซีนฉีดใหแ้มแ้ต่กบัเด็กทารก" เมื่อถูก
ถามว่า สถานการณจ์ะกลบัสู่ภาวะปกติไดใ้นช่วงครึง่หลงัของปีหนา้หรือไม่ นายบนัเซลตอบว่า "ผมคิดว่า นบัจากวนันีก้็ภายในหน่ึงปี" นอกจากนี ้
นายบันเซลคาดว่ารฐับาลต่าง ๆ จะอนุมตัิวคัซีนเข็มบูสเตอรส์  าหรบัคนท่ีฉีดครบโดสแลว้ เพราะผูป่้วยกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้บัวคัซีนไปแลว้ในช่วงฤดู
ใบไมร้ว่งล่าสดุนัน้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัวคัซีนเข็มกระตุน้ 

• (-) ผู้น านิวซีแลนดพ์ร้อมยุติล็อกดาวนห์ากอัตราการฉีดวัคซีนสูงถึง 90% นางจารซ์ินดา อารเ์ดิรน์ นายกรฐัมนตรีนิวซีแลนด ์เปิดเผยใน
วนันีว้่า นิวซีแลนดค์วรยกระดบัเป้าหมายการฉีดวคัซีนใหถ้ึง 90% ขึน้ไป และทางรฐับาลอาจยกเลิกมาตรการล็อกดาวนท่ี์เขม้งวด หากประชาชน
ไดร้บัวคัซีนในระดบัท่ีสงูมากพอ  นิวซีแลนดส์ามารถควบคมุโควิด-19 ไดอ้ย่างดีเยี่ยมในปีท่ีผ่านมาจนแทบไม่มีจ านวนผูต้ิดเชือ้ ก่อนท่ีจะเกิดการ
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตาในเดือนส.ค. ซึ่งน าไปสู่การล็อกดาวนท์ั่วประเทศ เมืองโอ๊คแลนดย์งัคงอยู่ภายใตค้ าสั่งล็อกดาวน ์
และมีรายงานผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองทุกวัน โดยนางอารเ์ดิรน์กล่าวว่า การฉีดวัคซีนจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อสูก้ับโควิด -19 แทนท่ี
มาตรการล็อกดาวน ์และทางการจะแยกกักตัวเฉพาะผูต้ิดเชือ้เท่านั้น "หากอัตราการฉีดวคัซีนอยู่ในระดบัท่ีสงูเพียงพอ เราก็จะสามารถเลิก ใช้
มาตรการล็อกดาวนไ์ด"้ นางอารเ์ดิรน์กล่าว อตัราการฉีดวคัซีนท่ีอยู่ในระดบัสงูสดุนัน้จะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างอิสระ ซึ่ง
นิวซีแลนดต์ัง้เป้าหมายไวท่ี้ 90% ขึน้ไป 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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.   5.88M** 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   58.5** 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.0** 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.7** 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.3** 59.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   56.3** 60.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   54.6** 55.0 

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

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   322K 332K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.7 61.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.1 55.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   0.7% 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 ้

 
 

 

 


