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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัวในกรอบ 1,750.50-1,760.18 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงขายสลบัออกมา ขณะที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัเปิดเผยว่า เขาได้
พูดคุยกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนถึงสถานการณ์เกี่ยวกับไตห้วนั และเห็นพอ้งที่จะยึดมั่นและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงไตห้วัน (Taiwan agreement) โดย ปธน.ไบเดน
แถลงต่อสื่อมวลชนว่า "ผมไดส้นทนากบัปธน.สีเกี่ยวกับกรณีไตห้วนั เราเห็นพอ้งกนัว่า เราจะปฏิบตัิตามขอ้ตกลงไตห้วนั" พรอ้มเสริมว่า " เราไดพู้ดคุยกนัอย่างชัดเจนว่าผม
ไม่คิดว่าเขาควรท าอะไรที่นอกเหนือไปจากการปฏิบตัิตามขอ้ตกลง" ช่วยลดความตงึเครียดที่เพ่ิมขึน้ระหว่างจีนและไตห้วนัลงบา้ง หลงัจาก ก่อนหนา้นี ้จีนส่งเครื่องบินทหาร
กว่า 148 ล าเขา้สู่เขตแสดงตนเพ่ือป้องกนัภัยทางอากาศ (ADIZ) ของไตห้วนัภายในระยะเวลา 4 วนั โดยเริ่มตัง้แต่เม่ือวนัศุกรท์ี่ผ่านมา (1 ต.ค.) และนบัเป็นการรุกล า้ครัง้
ใหญ่ที่สุดนับตัง้แต่กระทรวงกลาโหมของไตห้วนัไดเ้ริ่มเปิดเผยขอ้มูลนีเ้ม่ือเดือนก.ย.ปีที่แลว้ ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก 
ADP และถอ้ยแถลงของนายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาอ่อนตวัลง  แต่ยงัยืนเหนือ
แนวรบัโซน 1,749-1,747 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจมีแรงซือ้เขา้มาพยุงราคาไว ้แต่หากราคาฟ้ืนตวัขึน้ในระดบัจ ากดั ซึ่งหากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนว
ตา้นระดบั 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจท าใหเ้กิดแรงขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสู่แนวรบัระดบั 1,747 ดอลลารต์่อออนซ ์และแนวรบัถัดไปโซน 1,735 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          หากยืนเหนือ 1,747-1,735 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้

แนะน าเปิดสถานะซื้อ โดยหากราคาปรับตัวขึ้นให้จับตาบริเวณ 

1,769-1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่านอาจทยอยแบ่งปิด

สถานะท าก าไรเพื่อรอราคาอ่อนตัวลงจึงเข้าซือ้ใหม่ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
6/10/2564 12:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.80 1,753.93 -5.87 -0.34 

Spot Silver ($) 22.61 22.44 -0.17 -0.75 

เงนิบาท (฿/$) 33.82 33.88 0.07 0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,100 28,150 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 82.68 82.80 0.12 0.15 

ดชันดีอลลาร ์ 93.98 94.12 0.14 0.15 

เงนิยูโร (€/$) 1.1598 1.1588 0.00 -0.09 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,747   1,735  1,721 

        1,771   1,787  1,808 

 

 



 

 

• (+)  ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าลบ วิตกบอนด์ยีลด์-ราคาน ้ามันพุ่ง ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตัวลงในวันนี้ เน่ืองจากมีแรงกดดันจากอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีดีดตวัเหนือระดบั 1.5% เมื่อคืนนี ้รวมถึงราคาน า้มนัท่ีพุ่งสูงขึน้  ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาค
เชา้ท่ี 27,544.06 จุด ลดลง 278.06 จุด หรือ -1.00% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 23,992.99 จุด ลดลง 111.16 จุด หรือ -0.46%  ตลาด
ได้รบัแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.526% ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 30 ปี  
ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 2.09% เมื่อคืนนี ้อนัเนื่องมาจากความวิตกต่อการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ รวมทัง้การท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณปรบัลดวงเงิน
ในโครงการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาดถึง 1 ปี  นอกจากนี ้ตลาดยงัถูกกัดจากราคา
น า้มันดิบ WTI ท่ีปิดพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปีติดต่อกันเป็นวันท่ีสอง หลังกลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ
โอเปกพลสั มีมติเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนั 400,000 บารเ์รล/วนัตามท่ีตลาดคาดการณไ์ว ้แมว่้าหลายประเทศรวมถึงสหรฐัไดพ้ยายามกดดนัใหโ้อเปกพลสั
เพิ่มก าลงัการผลิตมากกว่าระดบัดงักล่าวเพื่อชะลอการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั 

• (-)  ดอลลาร์แข็งค่าแตะกรอบบน 111 เยน หลังบอนดยี์ลด์สหรัฐพุ่ง  สกุลเงินดอลลารส์หรัฐแข็งค่าขึน้แตะกรอบบนของช่วงระดับ 111 เยน 
เนื่องจากนักลงทุนเขา้ซือ้ดอลลาร ์ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ท่ีว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัท่ีปรบัตวัขึน้นัน้ จะส่งผลใหส้่วนต่างอั ตราดอกเบีย้
ของสหรฐัและญ่ีปุ่ นปรบักวา้งขึน้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 111.61 -111.62 เยน เทียบกับ 
111.42-111.52 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 111.09-111.10 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

• (-) "ไบเดน" คุย "สี จิ้นผิง" ยันสหรัฐ-จีนเห็นพ้องปฏิบัติตามข้อตกลงไต้หวัน  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัเปิดเผยว่า เขาได้พูดคุยกับ
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนถึงสถานการณ์เก่ียวกับไตห้วนั และเห็นพอ้งท่ีจะยึดมั่นและปฏิบัติตามขอ้ตกลงไตห้วนั (Taiwan agreement) ท่ามกลาง
ความตึงเครียดท่ีเพิ่มขึน้ระหว่างจีนและไตห้วนั ปธน.ไบเดนแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "ผมไดส้นทนากับปธน.สีเก่ียวกับกรณีไตห้วนั เราเห็นพอ้งกนัว่า เราจะ
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงไตห้วนั" พรอ้มเสริมว่า "เราไดพ้ดูคุยกันอย่างชัดเจนว่าผมไม่คิดว่าเขาควรท าอะไรท่ีนอกเหนือไปจากการปฏิบตัิตามขอ้ตกลง" ธน.ไบ
เดนดูเหมือนจะอา้งถึงนโยบายจีนเดียวท่ีรบัรองจีนอย่างเป็นทางการมากกว่าไตห้วนั และกฎหมายความสมัพนัธก์ับไตห้วนั ซึ่งระบชุดัเจนว่า การตดัสินใจ
ของสหรฐัในการสรา้งความสมัพนัธท์างการทูตกับจีนขึน้อยู่กับความคาดหวงัที่ว่าอนาคตของไตห้วนัจะถูกก าหนดโดยสนัติวิธี  แถลงการณด์งักล่าวมีขึน้
ท่ามกลางความสมัพนัธร์ะหว่างไตห้วนักับจีนท่ีทวีความตึงเครียดมากขึน้ ทัง้นี ้จีนมองว่าไตห้วนัเป็นมณฑลหน่ึงที่ทรยศต่อจีนและจะกลับมารวมชาติกัน
อีกครัง้เมื่อจ าเป็น ขณะท่ีไตห้วนัมองตนเองว่าเป็นประเทศเอกราช และจะปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตยของตน พรอ้มกล่าวโทษจีนเรื่องความตึง
เครียดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้  ก่อนหนา้นี ้จีนส่งเครื่องบินทหารกว่า 148 ล าเขา้สู่เขตแสดงตนเพื่อป้องกนัภยัทางอากาศ (ADIZ) ของไตห้วนัภายในระยะเวลา 4 
วนั โดยเริ่มตัง้แต่เมื่อวนัศุกรท่ี์ผ่านมา (1 ต.ค.) และนบัเป็นการรุกล า้ครัง้ใหญ่ท่ีสุดนับตัง้แต่กระทรวงกลาโหมของไตห้วนัไดเ้ริ่มเปิดเผยขอ้มลูนีเ้มื่อเดือน
ก.ย.ปีท่ีแลว้ 

• (+/-) นักวิเคราะหค์าดราคาน ้ามันอาจพุ่งแตะ 100 ดอลล ์เหตุโอเปกพลัสไม่เร่งเพ่ิมการผลิต  นายจอหน์ ดริสคอลล ์นกัวิเคราะหจ์ากบริษัท JTD 
Energy Services คาดการณว่์า ราคาน า้มนัดิบมีแนวโนม้พุ่งขึน้แตะระดบั 100 ดอลลาร/์บารเ์รล เน่ืองจากความตอ้งการพลงังานท่ีสงูขึน้ในช่วงฤดูหนาว 
และจากการท่ีกลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ยงัคงยึดมั่นในขอ้ตกลงดา้นการผลิต  ในการประชุมเมื่ อวันท่ี 4 
ต.ค. โอเปกพลสัประกาศเจตนารมณท่ี์จะยึดมั่นตามขอ้ตกลงเดิมในการเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัเพียง 400,000 บารเ์รล/วนัในแต่ละเดือน แมว่้าถูกกดดนั
จากนานาประเทศใหเ้พิ่มก าลงัการผลิตมากกว่าระดับดงักล่าวเพื่อชะลอการพุ่งขึน้ของราคาน า้มันก็ตาม โดยในปีนีร้าคาน า้มนัไดพุ้่งขึน้ไป แลว้ถึง 50% 
นายดริสคอลลก์ล่าวว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ราคาน า้มนัจะพุ่งขึน้แตะระดบั 100 ดอลลาร/์บารเ์รล แต่ก็อาจไม่ใช่ระดบัท่ียั่งยืน  "ผมคิดว่า หากทุ กอย่างไม่
เป็นไปอย่างท่ีเราคิด คือหากสภาพอากาศเลวรา้ย , เกิดปัญหาระบบพลังงานขัดข้อง, การล าเลียงขนส่งสะดุดลง หรือเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน 
สถานการณเ์หล่านีอ้าจท าใหร้าคาน า้มนัพุ่งสงูขึน้ แต่ในขณะเดียวกนั ผมก็คาดว่าสถานการณใ์นลกัษณะนีจ้ะไม่ยั่งยืน" นายดริสคอลลก์ล่าว 

 
 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  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 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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 ประเท  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. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   1.2%** 0.4% 

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

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   56.2** 56.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   56.4** 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   55.4** 54.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.9** 54.4 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   61.9** 61.7 

 21.00น. สหรฐั  การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   46.8** 48.5 

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

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

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP   425K 374K 

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

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

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 362K 

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

 19.30น. สหรฐั  อตัราการว่างงาน   6.9% 7.1% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.6% 

 21.00น. สหรฐั  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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