
  

                        หลังราคาดีดตัวขึน้แรง หากตลอดวันราคาทองค า
ยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านบริเวณ 1,796-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ ให้ระมัดระวังแรงขายท าก าไรกดดันราคาเิิมมขึน้ ราคามีโอกาส
ทีมจะปรับย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1,777-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

   14 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,786.50-1,797.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้วา่ทองค าจะได้รับปัจจยัลบมาจากตลาดหุ้นเอเชียปิดภาค
เช้าปรับตวัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัหลงัธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ย.เมื่อคืนนี ้ระบวุ่ากรรมการเฟดสว่นใหญ่
เห็นพ้องร่วมกนัวา่จะเร่ิมปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงกลางเดือนพ.ย.หรือกลางเดือนธ.ค.ปี
นี ้เมื่อพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ตวัเป็นวงกว้างแล้ว อีกทัง้ราคา Bitcoin ทะล ุ58,000 ดอลลาร์ ท า new high ในรอบ 5 เดือนเม็ดเงินเกือบ 
226 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสูส่ถาบนัภายในสปัดาห์เดียวมากที่สดุในรอบกว่า 5 เดือนเช่นเดียวกนั แต่ทองค าได้แรงหนนุจากการออ่นค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ และอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรสหรัฐที่ปรับตวัลดลง ส่งผลให้ราคาทองค ายงัสามารถปรับตวัสงูขึน้ได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าติดตามการ
เปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ และดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐ ทัง้นีห้ากตลอดวนัราคาทองค ายงัไมส่ามารถฝ่า
แนวต้านบริเวณ 1,796-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ให้ระมดัระวงัแรงขายท าก าไรกดดนัราคาเพิ่มขึน้ ราคามีโอกาสที่จะปรับย่อลงมาบริเวณแนวรับ 
1,777-1,764 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางทีม 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
14-10-2564 16:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,792.40 1,796.66 4.26 0.24 

Spot Silver ($) 23.07 23.26 0.19 0.82 

เงนิบาท (฿/$) 33.19 33.18 -0.01 -0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,200 300 1.08 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 83.34 84.21 0.87 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 94.00 93.79 -0.22 -0.23 

เงนิยโูร (€/$) 1.1593 1.1612 0.00 0.16 

  ทีมมา : Aspen 

ทีมมา : Aspen 

 

        1,777    1,764   1,749 

        1,800    1,817   1,833 

 

 



 

 

 (-) เฟดเตรียมลด QE กลางเดือนิ.ย.หรือธ.ค.นี ้หลังเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ย.เม่ือ
คืนนี ้โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องร่วมกนัว่าจะเร่ิมปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วง
กลางเดือนพ.ย. หรือกลางเดือนธ.ค.ปีนี ้"กรรมการเฟดตระหนกัวา่ หากการตดัสินใจเร่ิมปรับลดวงเงิน QE เกิดขึน้ในการประชุมครัง้ตอ่ไปวนัท่ี 2-3 พ.ย.นี ้
กระบวนการปรับลดวงเงิน QE ก็จะสามารถเร่ิมต้นได้ในช่วงกลางเดือนพ.ย.หรือกลางเดือนธ.ค.นี ้  

 (-) สถาบันเศรษฐกิจเยอรมนีปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 64 จากปัญหาคอขวดด้านอุปทาน สถาบนัเศรษฐกิจชัน้น าของเยอรมนีหลายแห่งต่าง
ปรับลดคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกิจเยอรมนีในปี 2564 ลงเหลือ 2.4% จากระดบั 3.7% เน่ืองจากปัญหาคอขวดท่ีเกิดกบัห่วงโซอุ่ปทานยงัคงส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม สถาบนัเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจเยอรมนีปี 2565 เพิ่มเป็น 4.8% จากเดิม 3.9% 
พร้อมเสริมวา่เศรษฐกิจเยอรมนีจะเข้าสู่ก าลงัการผลิตปกตใินช่วงปี 2565 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก โดยได้รับแรงหนนุจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเหมืองแร่ท่ีพุ่งขึน้ เน่ืองจากกระแสคาดการณ์ผลประกอบการเชิงบวก และ
การเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ได้ช่วยคลายความวติกเก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 461.65 
จุด เพิ่มขึน้ 1.26 จุด หรือ +0.27% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,350.72 จุด เพิ่มขึน้ 101.34 จุด หรือ +0.66% และดชันี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,651.18 จดุ เพิ่มขึน้ 53.80 จดุ หรือ +0.82% 

 (+) แบงก์ชาติออสเตรเลียมองภาวะโลกร้อนเป็น "ความเสีมยงอันดับหนึมง" ต่อเศรษฐกิจ นายกาย ดีเบลล์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย 
(RBA) เปิดเผยว่า การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปล่ียนไปใช้งานพลังงานสีเขียว ถือเป็นปัจจยัเส่ียงต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียซึง่พึ่ งพา
เชือ้เพลิงฟอสซลิเป็นหลกั นายดีเบลล์แยกความเส่ียงออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ "ความเส่ียงทางกายภาพ" ซึง่เป็นผลกระทบโดยตรงตอ่เศรษฐกิจท่ี
เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง เช่น ไฟป่าหรือน า้ท่วม และส่วนถัดมาคือ "ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง" หรือความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ เม่ือ
ออสเตรเลียปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากท่ีเคยพึ่งพาเชือ้เพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานท่ีสะอาด นายดีเบลล์ ระบุว่า "การเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภมูิอากาศส่งผลกระทบต่อออสเตรเลียอย่างมาก ทัง้ในแง่ของภูมิศาสตร์และในแง่ของธุรกิจและครัวเรือนของออสเตรเลีย" การแสดงความเห็นของนายดี
เบลล์มีขึน้ก่อนท่ีการประชุมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติปี 2564 (COP26) จะเปิดฉากขึน้ในระหว่างวนัท่ี 31 ต.ค. ถึง 12 พ.ย. 
2564 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศองักฤษ 

 (-) ออสซีมยันเปิดรับนักลงทุนจีน แม้ความสัมิันธ์ระหว่างสองประเทศย มาแย่ลง นายเดวิด เออร์ไวน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการ
ลงทนุโดยตรงจากต่างชาติ (FIRB) เปิดเผยในวนันีว้่า ออสเตรเลียไม่ได้ปิดกัน้นกัลงทุนชาวจีน แต่ข้อกังวลด้านความมั่นคงของประเทศและการปกป้อง
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญันัน้ จะเป็นปัจจยัหลกัในการอนมุตัิข้อตกลง มลูค่าการลงทนุของจีนในออสเตรเลีย ลดลงกว่า 50% มาอยู่ท่ีประมาณ 1.2 หม่ืน
ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (8.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากจีนควบคมุเงินทนุอย่างเข้มงวดขึน้ และความสัมพันธ์ของทัง้ 2 
ประเทศถดถอยลง ทัง้นี ้จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 1.94 หม่ืนล้านดอลลาร์ ออสเตรเลียในเดือนก.ค.  
ความสมัพนัธ์ทางการทตูเร่ิมเส่ือมถอยช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และจีนได้จ ากดัการน าเข้าถ่านหิน, ไวน์ และข้าวบาร์เลย์ทา่มกลางข้อพิพาทระหวา่ง 2 ประเทศ 

 (-) อินเดียเริมมส่งออกวัคซีนโควิดอีกครัง้หลังคนในประเทศส่วนใหญ่ได้ฉีดแล้ว  อินเดียเร่ิมส่งออกวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีกครัง้ในปริมาณ
เล็กน้อย และจะเพิ่มปริมาณการส่งออกอีกมากใน 2-3 เดือนข้างหน้า หลงัจากท่ีปริมาณวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึน้ และประชาชนส่วน
ใหญ่ในประเทศได้รับวคัซีนแล้ว  

 (-) ดัชนีความเชืมอมัมนทองค า ต.ค. ปรับลดลง แต่ไตรมาส 4 ปรับเิิมมเล็กน้อย  ชีแ้นวโน้มราคายังผนัผวน นายพิบูลย์ฤทธ์ิ วิริยะผล ผู้อ านวยการ
ศนูย์วิจยัทองค า แถลงดชันีความเช่ือมั่นราคาทองค าประจ าเดือน ต.ค.64 อยู่ท่ี 66.92 ปรับลดลง 2.60 จุด หรือคิดเป็น 3.75% จากระดบั 6 9.52 จุดใน
เดือน ก.ย.64 โดยมีปัจจยัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ปรับตวัสงูขึน้ และการลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
ดชันีความเช่ือมั่นราคาทองค า ในไตรมาสท่ี 4/64 (ต.ค.-ธ.ค.) อยู่ท่ี 68.37 จุด ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.40 จุด หรือคิดเป็น 0.59% จากไตรมาส 3/64 ท่ี
ระดบั 67.97 จดุ โดยมีสาเหตจุากการขายท าก าไรในสินทรัพย์ประเภท Cryptocurrency ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการอ่อนคา่ของเงินบาท 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 11 ต.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Columbus Day   - - 

วนัองัคารท่ี 12 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนต.ค. โดย ZEW   22.3** 31.1 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนต.ค. โดย ZEW   21.0** 26.5 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ย.   99.1** 100.1 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.44M** 10.93M 

วนัพธุท่ี 13 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.0%** 0.0% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   -1.6%** 1.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.4%** 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.   0.2%** 0.1% 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ต.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.6% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   328K 326K 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 2.3M 

วนัศกุร์ท่ี 15 ต.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนก.ย.   0.5% 1.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.   -0.3% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   25.3 34.3 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   73.5 72.8 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 09 ตลุาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


