
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าชว่งเช้าแกวง่ตวัลกัษณะ sideway ในกรอบแคบ 1,792.60-1,796.34 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากที่ยงัไมม่ีปัจจยัหนนุใหม่ๆ  รวมไปถึง
ราคาทองค าได้รับแรงกดดนัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ลงนามบงัคบัใช้กฎหมายเพิ่มเพดานหนีข้องรัฐบาลสหรัฐเป็นการชัว่คราวแล้ว ซึง่จะช่วย
ให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนดัช าระหนีใ้นเดือนนี ้ทัง้นี ้กฎหมายดงักลา่วจะท าให้เพดานหนีข้องรัฐบาลกลางสหรัฐปรับเพิ่มขึน้ 4.8 0 แสน
ล้านดอลลาร์ สูร่ะดบั 28.9 ล้านล้านดอลลาร์จนถึงวนัที่ 3 ธ.ค. จากปัจจุบนัท่ีระดบั 28.4 ล้านล้านดอลลาร์ การบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่วคาดว่า
จะช่วยให้ตลาดการเงินคลายความวิตกกงัวล ประกอบกบัตลาดหุ้นเอเชียตา่งเปิดในแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่ง
กวา่ 500 จดุเมื่อคืนนี ้(14 ต.ค.) ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ รวมไปถึงตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดภาคเช้าพุ่ง 
369.21 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวานนี ้รับดอลลาร์แข็งค่าสดุในรอบ 3 ปีเทียบเยน ขณะที่ราคา Bitcoin ทะล ุ59,000 ดอลลาร์ ท า new high อีก
ครัง้ คอยกดดนัราคาทองค าอยา่งต่อเนื่อง ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ดชันีภาคการ
ผลติ (Empire State Index) และคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM อาจสง่ผลให้ราคาทองค าเกิดการเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
เส่ียงเปิดสถานะขาย โดยตัดขาดทุนหากผ่านแนวต้านในโซน 1,800 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส าหรับการปิดสถานะขายท าก าไรอาจพิจารณาดู
บริเวณ 1,784-1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนได้ให้ชะลอ
การเข้าซือ้คืนออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
15-10-2564 11:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,795.30 1,794.88 -0.42 -0.02 

Spot Silver ($) 23.49 23.49 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 33.17 33.23 0.06 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,250 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.10 84.62 0.52 0.62 

ดชันดีอลลาร ์ 93.98 93.93 -0.05 -0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1598 1.1609 0.00 0.09 

ท่ีมา : Aspen 
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 (-) ไบเดนลงนามบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเพดานหนีแ้ล้ว ช่วยสหรัฐรอดพ้นผิดนัดช าระหนี ้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ลงนามบงัคับใช้
กฎหมายเพิ่มเพดานหนีข้องรัฐบาลสหรัฐเป็นการชั่วคราวแล้ว ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนดัช าระหนีใ้นเดือนนี ้ทัง้นี ้กฎหมาย
ดงักล่าวจะท าให้เพดานหนีข้องรัฐบาลกลางสหรัฐปรับเพิ่มขึน้ 4.80 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดบั 28.9 ล้านล้านดอลลาร์จนถงึวนัท่ี 3 ธ.ค. จากปัจจบุนั
ท่ีระดบั 28.4 ล้านล้านดอลลาร์ การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวคาดว่าจะช่วยให้ตลาดการเงินคลายความวิตกกงัวล หลงัจากท่ีนางเจเน็ต เยลเลน 
รัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้เตือนว่า หากสภาคองเกรสไม่เพิ่มเพดานหนีข้องรัฐบาลกลางสหรัฐ อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และการผิดนดั
ช าระหนีก้็จะส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ทัง้นี ้เพดานหนีค้ือจ านวนเงินทัง้หมดท่ีรัฐบาลสหรัฐได้รับอนุญาตให้ท าการกู้ยืม
เพื่อให้รัฐบาลสามารถช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสวสัดิการด้านประกนัสงัคมและด้านสขุภาพ , ดอกเบีย้ตราสารหนีข้อง
รัฐบาล และการใช้จ่ายอื่น ๆ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้สินทรัพย์เสี่ยงหลงัดาวโจนส์พุ่งแรง โดยพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ส านกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 113.91 -113.95 เยน เทียบกบั 113.63-113.73 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก 
และ 113.37-113.38 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.1609 -1.1614 ดอลลาร์ และ 132.24-132.25 เยน 
เทียบกบั 1.1593-1.1603 ดอลลาร์ และ 131.76-131.86 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.1607-1.1609 ดอลลาร์ และ 131.59-131.63 เยนท่ีตลาด
โตเกียว เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ รับบริษัทจดทะเบียนเผยผลประกอบการสดใส ตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดพุ่งกว่า 500 จดุเมื่อคืนนี ้(14 ต.ค.) ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ รวมถึ งธนาคาร
รายใหญ่ ขณะท่ีดชันี S&P500 พุ่งขึน้เกือบแตะ 2%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 25,187.05 จดุ เพิ่มขึน้ 224.46 จดุ หรือ +0.90% ส่วน
ดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,551.99 จดุ ลดลง 6.29 จดุ หรือ -0.18% นกัลงทนุขานรับปัจจยับวกหลงัจากธนาคารรายใหญ่ของ
สหรัฐเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงมอร์แกน สแตนลีย์ และแบงก์ ออฟ อเมริกา ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดบั 2 ของสหรัฐเมื่ อ
พิจารณาจากมลูค่าสินทรัพย์ แบงก์ ออฟ อเมริกา ซึง่เป็นธนาคารใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสหรัฐ เปิดเผยว่า ธนาคารมีรายได้ 2.287 หมื่นล้านดอลลาร์
ในไตรมาส 3 สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์ 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 369.21 จุด ขานรับดอลล์แข็งค่าสุดในรอบ 3 ปีเทียบเยน  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้า
พุ่งขึน้ในวนันี ้ตามการปรับตวัขึน้ของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวานนี ้ขณะท่ีหุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนนุจากเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าสงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี 
เมื่อเทียบกบัเงินเยน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดบั 28,920.14 จดุ พุ่งขึน้ 369.21 จดุ หรือ +1.29% หุ้ นท่ีปรับตวัขึน้
เช้านีน้ าโดยกลุ่มเคร่ืองจกัร, กลุ่มเคร่ืองจกัรไฟฟ้า และกลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ 

 (-) ราคา Bitcoin ทะลุ 59,000 ดอลลาร์ ท า new high ต่อเน่ือง จากความคาดหวงักองทนุ Bitcoin ETF ค าแถลงการณ์ของนาย Gary Gensler 
ประธาน SEC ท่ีได้ออกมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการอนมุตัิกองทนุ Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาตัวแทนธนาคารรายใหญ่หลายรายระบวุ่า ลกูค้า
ของพวกเขาก าลงัตัง้หน้าตัง้ตารอที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทลัเพื่อกระจายพอร์ตการลงทนุเมื่อกองทนุ Bitcoin ETF เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 
นอกจากนี ้Bitwise Asset Management ก็ได้ยื่นขอเปิดตัว Bitcoin ETF กบัส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา (SEC) อีกครัง้ Matt Hougan หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีการลงทนุของ Bitwise ระบวุ่า ETF ของบริษัทจะติดตาม Bitcoin ( BTC ) ETF กับ 
NYSE Arca ท่ีถือ “BTC จริง” และไม่ใช่อนพุนัธ์หรือ indirect exposure อื่น ๆ ต่อ cryptocurrencies  
 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  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% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.5%** 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.2%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   293K** 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 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 
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