
+ 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ 1,750.00-1,756.85 ดอลลารต่์อออนซ์ ยังคงรกัษาระดับไว้ได้เหนือระดับต ่าสุดของสัปดาห์ที่ท  าไว้วานนี ้บริเวณ 
1721.90 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที่ตลาดหุน้เอเชียเชา้นีป้รบัตวัลง ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่รว่งลงเมื่อคืนนี ้ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัเพดานหนี ้
ของสหรฐั แมส้ภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัมีมติผ่านร่างกฎหมายระงับเพดานหนีข้องรฐับาลสหรฐัเมื่อวันพุธที่ผ่ านมา แต่นักลงทุนกังวลว่าร่างกฎหมายดงักล่าวจะถูก
ขดัขวางจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภา ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัเตือนว่า สภาคองเกรสมีเวลาไม่ถึง 3 สัปดาหใ์นการพิจารณาเรื่องการ
ขยายเพดานหนี ้โดยหากสภาคองเกรสลม้เหลวในการด าเนินการดงักล่าว ก็จะส่งผลใหส้หรฐัเผชิญกบัการผิดนัดช าระหนีเ้ป็นครัง้แรกในประวติัศาสตร ์ขณะที่ เอส
แอนดพ์ี โกลบอล เรทติง้ส ์(S&P) เตือนสหรฐัเสี่ยงถูกลดเครดิตสู่ระดบัต ่าสดุ หากรฐับาลผิดนดัช าระหนี ้ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองค า  อย่างไรก็ดี S&P คาด
ว่าในทา้ยที่สุดแลว้ สภาคองเกรสจะสามารถแก้ปัญหาเพดานหนีไ้ดท้ันเวลา ส่งผลใหเ้ห็นแรงขายท าก าไรในตลาดทองค าสลับออกมาเป็นระยะ  ดา้นปัจจัยทาง
เทคนิคประเมินว่า หากราคาทองค าไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือ 1,760-1,763 ดอลลารต่์อออนซ ์ท าให้มีแนวโนม้อ่อนตัวลงสู่บริเวณแนวรบั อย่างไรก็ตามในโซน  
1,742-1,738 ดอลลารต่์อออนซข์ึน้ไป ตอ้งจบัตาแรงขายเก็งก าไรที่อาจเพิ่มสงูขึน้ แต่หากยืนไม่อยู่ประเมินแนวรบัถดัไป 1,721 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         หากราคายังไม่ผ่านโซน 1,760-1,763 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ ์แนะน าเปิดสถานะขาย(ตัดขาดทุนหากผ่านบริเวณ 1,763 

ดอลลารต์่อออนซ)์ เพื่อไปรอซื้อคืนบริเวณแนวรับบริเวณ 1,742-

1,738 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
1/10/2564 11:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,756.60 1,753.46 -3.14 -0.18 

Spot Silver ($) 22.15 22.03 -0.12 -0.54 

เงนิบาท (฿/$) 33.65 33.79 0.14 0.42 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 28,000 250 0.90 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 78.42 78.11 -0.31 -0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 94.24 94.30 0.06 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1581 1.1578 0.00 -0.03 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,738   1,721  1,707 
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• (+)  ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนลบ นลท.วิตกสหรัฐขัดแย้งเพ่ิมเพดานหนี้ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี ้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้น
นิวยอรก์ท่ีปิดร่วงลงเมื่อคืนนี ้(30 ก.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าความขดัแยง้ในสภาคองเกรสเก่ียวกับการเพิ่มเพดานหนีข้องรฐับาลสหรฐันัน้ อาจ
ส่งผลใหส้หรฐัผิดนัดช าระหนีเ้ป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร ์โดยความกงัวลดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดแรงเทขายในหุน้กลุ่มต่าง ๆ เป็นวงกวา้ง ส่วนตลาดหุน้
บางแห่งในภูมิภาคปิดท าการวนันี ้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 29,235.11 จุด ลดลง 217.55 จุด หรือ -0.74% ส่วนตลาดหุน้จีนและ
ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดท าการวนันี ้(1 ต.ค.) เนื่องในวนัชาติ 

• (+) S&P เตือนสหรัฐเสี่ยงถูกลดเครดิตสู่ระดับต ่าสุด หากรัฐบาลผิดนัดช าระหนี้ เอสแอนดพ์ี โกลบอล เรทติง้ส ์(S&P) เตือนว่า ตลาดการเงิน
อาจไดร้บัผลกระทบรุนแรงหากสหรฐัผิดนดัช าระหนี ้และอาจท าใหส้หรฐัมีความเสี่ยงที่จะถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี S&P คาดว่าใน
ทา้ยท่ีสุดแลว้ สภาคองเกรสจะสามารถแกปั้ญหาเพดานหนีไ้ดท้ันเวลา "หากสหรฐัผิดนัดช าระหนี ้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนส าหรบั
ประเทศรายใหญ่ในกลุ่ม G7 อย่างสหรฐั" S&P ระบ ุ 

• (+)  EU เลื่อนเจรจาการค้ากับออสเตรเลีย ตอบโต้คว ่าดีลซื้อเรือด าน ้าฝร่ังเศส นายแดน เตฮาน รฐัมนตรีกระทรวงการคา้ของออสเตรเลีย
เปิดเผยในวันนีว่้า การเจรจากับสหภาพยุโรป (EU) เก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ไดถู้กเลื่อนออกไป ขณะท่ีความขัดแยง้จากการท่ีออสเตรเลียยกเลิก
ขอ้ตกลงซือ้เรือด าน า้มูลค่า 4 หมื่นลา้นดอลลารจ์ากฝรั่งเศสนั้น ไดท้วีความรุนแรงขึน้ "ผมจะพบปะกับนายวลัดิส โดมบรอฟสกิส ประธานฝ่ายการคา้
ของ EU ในสัปดาหห์นา้เพื่อหารือเก่ียวกับการเจรจารอบท่ี 12 ซึ่งจะมีขึน้ในเดือนพฤศจิกายนแทนท่ีจะเป็นเดือนตุลาคม" นายเตฮานกล่าว  อย่ างไรก็
ตาม นายเตฮานปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีว่า ขอ้ตกลงเรือด าน า้มีส่วนท่ีท าให ้EU ชะลอการเจรจาหรือไม่ แต่ยืนยนัว่าการเจรจารอบท่ี 
12 ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 12 ต.ค. ไดถู้กเลื่อนออกไป 1 เดือน เมื่อเดือนท่ีผ่านมา ออสเตรเลียไดย้กเลิกขอ้ตกลงกับ Naval Group บริษัทต่อเรือสญัชาติ
ฝรั่งเศสในการสรา้งกองเรือด าน า้แบบธรรมดา และจะหันไปสรา้งเรือด าน า้พลังงานนิวเคลียรอ์ย่างนอ้ย 8 ล  าดว้ยเทคโนโลยีของสหรฐัและอังกฤษ 
หลงัจากบรรลขุอ้ตกลงความร่วมมือดา้นความมั่นคงฉบบัใหม่ระหว่างออสเตรเลีย สหรฐั และองักฤษ หรือท่ีเรียกว่า AUKUS การยกเลิกขอ้ตกลงนีท้ า
ใหฝ้รั่งเศสไม่พอใจ โดยกล่าวหาทัง้ออสเตรเลียและสหรฐัว่าแทงขา้งหลงั และตดัสินใจเรียกเอกอคัรราชทูตฝรั่งเศสประจ าสหรฐัและออสเตรเลี ยกลับ
ประเทศ  ดา้น EU ไดอ้อกโรงสนับสนุนฝรั่งเศส โดยนางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ไดต้ัง้ค  าถามว่า EU สามารถ
ท าขอ้ตกลงการคา้กบัออสเตรเลียไดห้รือไม่ 

• (+) นักวิเคราะหค์าดยอดขายรถในสหรัฐลด 13% ใน Q3 เหตุขาดแคลนชิปฉุดการผลิต ตวัเลขประมาณการอตุสาหกรรมใหม่บ่งชีว่้า ยอดขาย
รถยนตใ์นสหรฐัคาดว่าจะทรุดหนักในเดือนก.ย. ซึ่งจะส่งผลใหย้อดขายรถยนตใ์หม่ลดลงอย่างนอ้ย 13% ในไตรมาส 3 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิป
ยงัคงท าใหก้ารผลิตหยุดชะงกั   ค็อกซ ์ออโตโมทีฟ, เอ็ดมนุด,์ และเจดีพาวเวอร/์แอลเอ็มซี ออโตโมทีฟคาดการณว่์า ยอดขายรถยนตต์ัง้แต่เดือนก.ค. -
ก.ย.จะนอ้ยกว่า 3.4 ลา้นคนั ซึ่งลดลง 13-14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ท่ีปริมาณรถยนตล์ดลง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ปัญหาขาดแคลนชิน้ส่วนรถยนตท์ าใหผู้ผ้ลิตรถยนตต์อ้งปิดโรงงานเป็นระยะเวลาหลายสปัดาหห์รือกระทั่งหลายเดือน เมื่อการผลิต
ขาดแคลนประกอบกับมีความตอ้งการสูงจากผูบ้ริโภค ท าใหป้ริมาณรถยนตใ์นสต็อกลดลงสู่ระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์  นักวิเคราะหข์องค็อกซ์
คาดการณ์ว่า อุปทานรถยนตจ์ะดีขึน้เล็กนอ้ยในไตรมาสท่ี 4 และจะดีขึน้ต่อเน่ืองตลอดปี 2565 แต่อาจจะไม่กลบัไปสู่ระดบั "ปกติ" จนถึงปี 2566 ทัง้นี ้
ผูผ้ลิตรถยนตต์ัง้เป้าท่ีจะลดปริมาณสต็อกรถยนตใ์นอนาคตเพื่อเพิ่มผลก าไรและราคารถยนต ์ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ท่ีระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณแ์ลว้ 

• (+/-) ดอลลารป์รับตัวแคบเทียบเงินเยน หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐชะลอตัว สกุลเงินดอลลารส์หรฐัปรบัตวัในกรอบแคบ ๆ เมื่อเทียบกับเงินเยนในการ
ซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวเชา้นี ้โดยนักลงทุนไดข้ายเงินดอลลารห์ลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัปรบัตวัลดลง ซึ่งท าใหค้าดการณก์นัว่าส่วนต่างอตัรา
ดอกเบีย้ของสหรฐักบัญ่ีปุ่ นจะปรบัตวัลง ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 111.26-111.27 เยน เทียบ
กบั 111.23-111.33 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 111.87-111.89 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้
 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน 

วนัจนัทรท์ี่ 27 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนส.ค.   0.2%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนส.ค.   1.8%** -0.1% 

วนัองัคารที่ 28 ก.ย. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนต.ค. ของ GfK   0.3** -1.2 

 20.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนก.ค.โดย S&P/CS   19.9%** 19.1% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนก.ย.จาก CB   109.3** 113.8 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย. จาก เฟดริชมอนด ์   -3** 9 

 21.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุที่ 29 ก.ย. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50%** 0.50% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนส.ค.   1.8%** -1.8% 

 22.45น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 22.45น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 22.45น. ญ่ีปุ่ น BOJ Gov Kuroda Speaks   - - 

 22.45น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที่ 30 ก.ย. 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 2/2021  6.7%** 6.6% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์  362K** 351K 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.  64.7** 66.8 

 21.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศกุรท์ี่ 1 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   58.5 58.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   58.7 58.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   56.3 56.3 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   3.3% 3.0% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนส.ค.   0.2% 1.1% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนส.ค.   0.7% 0.3% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   60.5 60.5 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ย.   59.6 59.9 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   71.0 71.0 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.7% 

 21.00น. สหรฐั  การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.   0.3% 0.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงทีม่ีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 24 กนัยายน 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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