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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,757.20-1,769.97 ดอลลารต์่อออนซ ์แมจ้ะเผชิญแรงขายท าก าไรสลบัออกมา แต่ราคายงัทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ดเ้หนือระดบั
ต ่าสุดของวานนีท้ี่ท  าไวบ้ริเวณ 1747.50 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยทองค าไดร้บัแรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับอตัราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัพุ่งขึน้และความกังวลที่ว่า 
รฐับาลสหรฐัอาจเผชิญกับการผิดนัดช าระหนีห้ากสภาคองเกรสไม่สามารถเพ่ิม หรือ ระงบัเพดานหนีไ้ดท้นัเวลา  ขณะที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัไดเ้รียกรอ้งให้
สภาคองเกรสเรง่เพ่ิมเพดานหนีห้รือระงบัเพดานหนี"้ภายในสปัดาหน์ี"้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รา้ยแรง โดยปธน.ไบเดนยงัได้กล่าวโจมตีสมาชิกพรรครีพบัลิ
กนัที่ขัดขวางความพยายามในการเพิ่มเพดานหนี ้ว่าเป็นพฤติกรรมหนา้ไหวห้ลงัหลอก พรอ้มระบุว่า คณะบริหารของอดีตปธน.โดนัลด ์ทรมัป์เป็นผูก้่อหนีส้ินเกือบ 8 ลา้น
ลา้นดอลลาร ์และต่อมายงัไดป้ฏิเสธที่จะจ่ายเงินส าหรบัการปรบัลดภาษีและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ขณะที่ก่อนหนา้นี ้นางเยลเลนกล่าวเตือนว่า "สิ่งที่เราประมาณการในขณะนีก้็
คือว่า เม็ดเงินในมาตรการพิเศษของกระทรวงการคลงัจะหมดลง หากสภาคองเกรสไม่ปรบัเพิ่มเพดานหนีห้รือระงบัเพดานหนีภ้ายในวนัที่ 18 ต.ค.นี ้ซึ่งเม่ือถึงเวลานัน้ เรา
คาดว่ากระทรวงการคลงัจะมีทรพัยากรที่จ  ากัดมากและจะหมดลงอย่างรวดเร็ว" นางเยลเลนกล่าว  จึงแนะน าติดตามประเด็นนีต้่อไป  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า 
ราคาทองค าพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตวัจนเกิดการดีดตวัขึน้ช่วงสัน้  ทัง้นี ้หากราคายืนเหนือโซน 1,754-1,747ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจท าใหเ้ห็นการดีดตวัขึน้
เพ่ือพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซอี์กครัง้ แต่หากยงัไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื่อสรา้งฐาน
ราคาอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              ราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวเพื่อสะสมก าลัง โดย

เน้นการเก็งก าไรระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนว

ต้านแรกบริเวณ 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้  ราคามีโอกาส

ขยับลงเพื่อทดสอบแนวรับบริเวณ 1,747-1,735 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
5/10/2564 12:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,768.40 1,760.23 -8.17 -0.46 

Spot Silver ($) 22.66 22.44 -0.22 -0.97 

เงนิบาท (฿/$) 33.76 33.80 0.04 0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,150 150 0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 81.27 81.48 0.21 0.26 

ดชันดีอลลาร ์ 93.80 94.01 0.21 0.22 

เงนิยูโร (€/$) 1.1618 1.1597 0.00 -0.18 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,747   1,735  1,721 

        1,771   1,787  1,808 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามทศิทางดาวโจนส ์วิตกบอนดย์ีลดพ์ุ่งกดดันตลาด ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวนันีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดร่วงลงกว่า 300 จุดเมื่อคืนนี ้(4 ต.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้
หลงัจากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัพุ่งขึน้ นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดันจากความกังวลท่ีว่า รฐับาลสหรฐัอาจเผชิญกับการผิดนัด
ช าระหนี ้ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 28,050.39 จุด ร่วงลง 394.5 จุด หรือ -1.39% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 
23,771.65 จดุ ลดลง 264.72 จดุ หรือ -1.10% ตลาดหุน้จีนปิดท าการวนันี ้(5 ต.ค.) เนื่องในวนัชาติ 

• (+)  ไบเดนจีค้องเกรสเร่งเพิ่มเพดานหนี้ จวกรีพับลิกันขวางความพยายามปกป้องศก.ประเทศ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัได้
เรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสเรง่เพิ่มเพดานหนีห้รือระงบัเพดานหนีภ้ายในสปัดาหนี์ ้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหส้หรฐัเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนีเ้ป็นครัง้แรก
ในประวตัิศาสตร ์และหลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีรา้ยแรงอนัเนื่องมาจากการผิดนดัช าระหนี ้ ปธน.ไบเดนยงัไดก้ล่าวโจมตีสมาชิกพรรครี
พบัลิกนัท่ีขดัขวางความพยายามในการเพ่ิมเพดานหนีว้่าเป็นพฤติกรรมหนา้ไหวห้ลงัหลอก พรอ้มระบุว่า คณะบรหิารของอดีตปธน.โดนลัด ์ทรมัป์
เป็นผูก้่อหนีส้ินเกือบ 8 ลา้นลา้นดอลลาร ์และต่อมายงัไดป้ฏิเสธท่ีจะจ่ายเงินส าหรบัการปรบัลดภาษีและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ   "รีพบัลิกันไม่ไดโ้หวต
สนบัสนนุการปรบัขึน้เพดานหนีเ้พื่อใหค้รอบคลมุการใชจ้่ายของพวกเขาเอง รีพบัลิกันไม่ใช่แค่ไม่ท าหนา้ท่ีของตนเองเท่านัน้ แต่พวกเขายงัขู่ท่ีจะ
ใชอ้  านาจของตนเองเพื่อกีดกนัเราไม่ใหส้ามารถท างานของเราและปกป้องเศรษฐกิจจากหายนะรา้ยแรงอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน" 

• (+)  ผู้แทนการค้าสหรัฐยันพร้อมท าทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์การค้าต่อจีน นางแคเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าสหรฐั (USTR) 
ประณามการปฏิบตัิทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมของจีน และใหค้ ามั่นท่ีจะปกป้องผลประโยชนท์างเศรษฐกิจของสหรฐั พรอ้มทัง้ระบวุ่า รฐับาลสหรัฐ
จะผนึกก าลงักับพันธมิตรเพื่อกดดนัจีนต่อไป  "จุดประสงคข์องเราไม่ใช่สรา้งแรงกดดันทางการคา้กับจีนเพิ่มขึน้ แต่สิ่งส  าคัญท่ีสุดก็คือ เราตอ้ง
ปกป้องผลประโยชนท์างเศรษฐกิจอย่างถึงท่ีสดุ ซึ่งหมายความว่าเราจะใชทุ้กขัน้ตอนท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องตวัเองจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตลอด
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจากการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม" นางไท่กล่าวสุนทรพจนเ์ก่ียวกับการทบทวนนโยบายการคา้ของจีนท่ีศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร์
และนานาชาติ ณ กรุงวอชิงตนั เมื่อวานนี ้(5 ต.ค.)  ในระหว่างการกล่าวสนุทรพจน ์นางไท่ไดย้  า้ว่ารฐับาลของปธน.ไบเดนเชื่อมั่นว่า รฐับาลจีน
ไม่ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรก ซึ่งในขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกนัน้ จีนไดต้กลงท่ีจะซือ้สินคา้และบรกิารจากสหรฐัเพิ่มขึน้จากปี 2560 
อย่างนอ้ย 2 แสนลา้นดอลลารใ์นช่วงปี 2563-2564   

• (+) ผลวิจัยชีวั้คซีนโควิดของไฟเซอรป์ระสิทธิภาพลดเหลือ 47% หลังฉีด 6 เดือน นกัวิจยัจากบริษัทไฟเซอรแ์ละไคเซอร ์เพอรม์าเนนเต้
เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่ีไฟเซอรพ์ัฒนาขึน้ร่วมกับบริษัทไบออนเทคของเยอรมนี โดยระบุว่า วคัซีน
ดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการติดเชือ้ลดลงจากเดิม 88% เหลือเพียง 47% หลงัฉีดโดสสองไปได ้6 เดือน 

• (-) จอหน์สันฯ เตรียมยื่นขออนุมัติ FDA ฉีดวัคซีนเข็ม 3 หนงัสือพิมพนิ์วยอรก์ไทมสร์ายงานว่า บรษิัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) ก าลงั
วางแผนท่ีจะยื่นขออนุมตัิอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานก ากับดูแลของสหรฐัส าหรบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เข็มกระตุน้  รายงานระบุ
ว่า ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัไดก้ าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการท่ีปรกึษาในวนัท่ี 15 ต.ค. เพื่อหารือว่าจะ
อนญุาตใหใ้ชว้คัซีนเข็มกระตุน้ของจอหน์สนัฯ ในกรณีฉกุเฉินหรือไม่  ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัระบวุ่า ปัจจบุนัมีชาวอเมรกิัน
กว่า 15 ลา้นรายไดร้บัวคัซีนของจอหน์สนัฯ ประเภทฉีด 1 โดส  ก่อนหนา้นี ้FDA ไดอ้นมุตัิการฉีดวคัซีนโควิด-19 เข็มท่ี 3 ของไฟเซอร-์ไบออนเทค
ส าหรบัผูท่ี้มีอาย ุ65 ปีขึน้ไป ตลอดจนผูท่ี้มีความเสี่ยงสงูต่อโรครา้ยแรง และผูท่ี้มีโอกาสสมัผสักบัไวรสัเป็นประจ า   ส่วนบรษิัทโมเดอรน์า อิงค ์ได้
ยื่นเรื่องเพื่อขออนุมตัิการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มท่ี 3 เมื่อเดือนท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการท่ีปรกึษาดา้นวัคซีนและผลิตภัณฑช์ีวภาพท่ี
เก่ียวขอ้งจะจดัการประชมุในวนัท่ี 14 ต.ค. เพื่อหารือประเด็นดงักล่าว 

 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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 ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day  - - 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix  16.9** 19.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.  1.2%** 0.4% 

วนัองัคารท่ี 5 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day  - - 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   56.0 56.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   56.3 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   54.6 54.6 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.4 54.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   59.9 61.7 

 21.00น. สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.3 48.5 

วนัพธุท่ี 6 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   -2.0% 3.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP   455K 374K 

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   -0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 362K 

วนัศุกรท่ี์ 8 ต.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.   490K 235K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงาน   6.9% 7.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.2% 1.2% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 01 ตลุาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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