
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัในกรอบ 1,786.50-1,793.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากท่ีได้ดีดตวัขึน้มาแรงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอาย ุ
10 ปีของสหรัฐฯร่วงลงสู่ระดบั 1.526% รวมไปถึงดชันีดอลลาร์ท่ีร่วงด้วยเช่นกนั แต่อย่างไรก็ตามราคาทองค าได้ชะลอตวัลงจากดอลลาร์ท่ีแข็งค่าแตะกรอบ
กลาง 113 เยน รับคาดการณ์บอนด์ยีลด์สหรัฐยงัคาดพุ่งต่อเน่ือง ประกอบกบัตวั ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ย.เม่ือ
คืนนี ้โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องร่วมกันว่าจะเร่ิมปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริม าณ (QE) ในช่วง
กลางเดือนพ.ย. หรือกลางเดือนธ.ค.ปีนี ้หลงัเศรษฐกิจฟืน้ตวัในวงกว้าง และตามแผนการตา่ง ๆ ท่ีกรรมการเฟดได้หารือกนัในการประชมุเดือนก.ย.นัน้ เฟดจะ
ปรับลดการซือ้พนัธบตัรรัฐบาลลง 1 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน จากปัจจบุนัท่ีเฟดซือ้พนัธบตัรในวงเงิน 8 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน นอกจากนีร้าคาทองค ายงัถูก
สกัดจากราคา Bitcoin ท่ีทะลุ 58,000 ดอลลาร์ ท า new high ในรอบ 5 เดือน จากท่ีเม็ดเงินเกือบ 226 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่สถาบนัภายในสัปดาห์เดียว 
ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. และจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ เวลา 
19.30 น. ตวัเลขดงักล่าวอาจส่งผลให้ทองค าเกิดการเคล่ือนไหวได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   หากตลอดวันราคาทองค ายงัไม่สามารถฝ่าแนวต้าน
บริเวณ 1,796-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้ระมัดระวังแรงขายท า
ก าไรกดดันราคาเพิ่มขึน้ ราคามีโอกาสที่จะปรับย่อลงมาบริเวณ
แนวรับ 1,777-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
14-10-2564 12:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,792.40 1,790.36 -2.04 -0.11 

Spot Silver ($) 23.07 22.97 -0.10 -0.43 

เงนิบาท (฿/$) 33.19 33.19 0.00 0.00 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,150 250 0.90 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 83.34 83.72 0.38 0.46 

ดชันดีอลลาร ์ 94.00 94.06 0.05 0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.1593 1.1590 0.00 -0.03 

ท่ีมา : Aspen 
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 (-) เฟดเตรียมลด QE กลางเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี ้หลังเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ย.เม่ือ
คืนนี ้โดยระบวุ่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เหน็พ้องร่วมกนัวา่จะเร่ิมปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วง
กลางเดือนพ.ย. หรือกลางเดือนธ.ค.ปีนี ้"กรรมการเฟดตระหนกัว่า หากการตดัสินใจเร่ิมปรับลดวงเงิน QE เกิดขึน้ในการประชุมครัง้ต่อไปวนัท่ี 2-3 พ.ย.นี ้
กระบวนการปรับลดวงเงิน QE ก็จะสามารถเร่ิมต้นได้ในช่วงกลางเดือนพ.ย.หรือกลางเดือนธ.ค.นี ้กรรมการเฟดส่วนใหญ่ประเมินว่า เม่ือพิจารณาถึง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวเป็นวงกว้างแล้ว กระบวนการปรับลดวงเงิน QE อย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางปีหน้านัน้ ถือเป็นเร่ืองท่ี
เหมาะสม" เฟดเปิดเผยในรายงานการประชุมซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 21-22 ก.ย.ท่ีผ่านมา รายงานการประชุมยงัระบุด้วยว่า ตามแผนการต่าง ๆ ท่ีกรรมการ
เฟดได้หารือกนัในการประชุมเดือนก.ย.นัน้ เฟดจะปรับลดการซือ้พนัธบตัรรัฐบาลลง 1 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน จากปัจจุบนัท่ีเฟดซือ้พนัธบัตรในวงเงิน 8 
หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน นอกจากนี ้เฟดจะปรับลดการซือ้ตราสารหนีท่ี้มีสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจ านอง (MBS) ลง 5 พนัล้านดอลลาร์/เดือน 
จากปัจจบุนัท่ีซือ้ตราสารหนี ้MBS ในวงเงิน 4 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน 

 (-) ดอลล์แข็งค่าแตะกรอบกลาง 113 เยน รับคาดการณ์บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งต่อเน่ือง ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 
ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.49-113.50 เยน เทียบกบั 113.20-113.30 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 113.57-113.58 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. 
ของเม่ือวานนี ้ยโูรเคล่ือนไหวท่ี 1.1595-1.1595 ดอลลาร์ และ 131.57-131.64 เยน เทียบกบั 1.1590-1.1600 ดอลลาร์ และ 131.28-131.38 เยนท่ีตลาด
นิวยอร์ก และ 1.1550-1.1551 ดอลลาร์ และ 131.18-131.22 เยนท่ีตลาดโตเกียว เม่ือช่วงเย็นของเม่ือวานนี ้

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับเงินเฟ้อจีนชะลอตัว ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวนันี ้หลงัจากจีนเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึน้น้อย
กวา่คาดในเดือนก.ย. ดชันีนิกเกอิเปิดตลาดท่ีระดบั 28,264.41 จุด เพิ่มขึน้ 124.13 จุด หรือ +0.44% ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดท่ี 3,555.11 จุด ลดลง 
6.65 จุด หรือ -0.19% ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงปิดท าการวนันี ้(14 ต.ค.) เน่ืองในวนั Chung Yeung Festival ส านกังานสถิติแห่งชาติจีนรายงานในวนันีว้่า 
ดชันี CPI ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีเกิดจากราคาผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 0.7% ในเดือนก.ย.เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ชะลอลงจากเดือนส.ค.ท่ีปรับตัวขึน้ 0.8% 
นอกจากนี ้ดชันี CPI เดือนก.ย.ยงัขยายตวัน้อยกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 0.9% 

 (-) ราคา Bitcoin ทะลุ 58,000 ดอลลาร์ ท า new high ในรอบ 5 เดือน จากท่ีเม็ดเงินเกือบ 226 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่สถาบนัภายในสัปดาห์เดียว
มากท่ีสุดในรอบกว่า 5 เดือนเช่นเดียวกัน การเพิ่มขึน้ของกระแสเงินไหลเข้าในครัง้นี ้ดูเหมือนว่าจะสัมพันธ์กับค าแถลงการณ์ของนาย Gary Gensler 
ประธาน SEC ท่ีได้ออกมาให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการอนมุตักิองทนุ Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาตวัแทนธนาคารรายใหญ่หลายรายระบุวา่ ลูกค้าของพวก
เขาก าลังตัง้หน้าตัง้ตารอท่ีจะก้าวเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทลัเพ่ือกระจายพอร์ตการลงทุน เม่ือกองทุน Bitcoin ETF เปิดตวัอย่างเป็นทางการ ในขณะท่ี 
Bitcoin ได้เห็นกระแสเงินไหลเข้าเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองอย่างในสปัดาห์นี ้ขณะเดียวกนั Ethereum กลับสูญเสียมลูค่าเล็กน้อยประมาณ 14 ล้านดอลลาร์จาก
เม็ดเงินลงทุนท่ีถูกย้ายออกผลิตภัณฑ์ Altcoin อันเป็นผลมาจากราคา Bitcoin ท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลท าให้ Ethereum ภายใต้การบริหารของ
สถาบนัลดลงกวา่ 1% 
 
  

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
 

 

 

 

 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ 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- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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% 

วนัพ หสับดีท่ี 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 

 
 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

