
  

                        วานนีร้าคาอ่อนตัวลงสร้างระดับต ่ าสุดใหม่จากวัน
ก่อนหน้า หากวันนีร้าคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบแนวต้านในโซน  
1,766-1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยืนไม่ได้ อาจท าให้ราคามี
โอกาสปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับโซน 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ
แนวรับถัดไปอยู่ในบริเวณ 1,735 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

 

   12 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,750.60-1,762.48 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีปัจจยับวกมาจากตลาดหุ้นในภมูิภาคเอเชียที่ตา่งติดลบ
ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ร่วงลงเมื่อคืนนี ้เนื่องจากนกัลงทุนมีความกงัวลเก่ียวกบัราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่พุ่งสงูขึน้อย่างราคาน า้มนั อาจเป็น
อปุสรรคตอ่การฟืน้ตวัของก าไรบรรดาบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้ตลาดหุ้นยโุรปที่ติดลบด้วยเชน่เดียวกนั หลงัผู้ ถือหุ้นกู้บางรายของบริษัทไชนา่ เอเวอร์
แกรนด์ กรุ๊ป เปิดเผยวา่พวกเขายงัไม่ได้รับดอกเบีย้หุ้นกู้  2 ชดุ และลา่สดุบริษัท ซีนิค โฮลดิง้ส์ กรุ๊ป อสงัหาริมทรัพย์จีนที่เตือนถึงการผิดนดัช าระหนี ้
ในอีกไม่ช้า ในขณะที่ความเสี่ยงดงักลา่วมีแนวโน้มลกุลามเพิ่มขึน้ จนท าให้นกัลงทนุตัง้ข้อสงัเกตว่าจะมีบริษัทใดอีกบ้างที่เผชิญกบัวิ กตตหนีส้ินใน
ลกัษณะนี ้คืนนีต้ิดตาม ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค.ของสหรัฐ ทัง้นีร้าคาอยู่ในช่วงการพกั
ฐาน โดยเน้นการซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ หากราคาไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนวต้านบริเวณ 1,766-1,771 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ จะท าให้ราคายงัคงมี
โอกาสขยบัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,747-1,735 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
12-10-2564 16:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.60 1,759.73 6.13 0.35 

Spot Silver ($) 22.55 22.64 0.09 0.40 

เงนิบาท (฿/$) 33.68 33.49 -0.20 -0.58 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,150 27,950 -200 -0.71 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 83.62 83.82 0.20 0.24 

ดชันดีอลลาร ์ 94.36 94.35 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1554 1.1562 0.00 0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,747    1,735   1,721 

        1,771    1,787   1,808 

 

 



 

 

 (+) อังกฤษเผยตัวเลขจ้างงานเดือนก.ย.สูงเป็นประวัติการณ์ก่อนสิน้สุดโครงการพักงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกตษ (ONS) 
เปิดเผยตวัเลขในวนันีว้า่ นายจ้างในองักตษรับพนกังานเพิ่ม 207,000 คนในเดือนก.ย. ท าให้มีจ านวนพนกังานสงูเป็นประวตัิการณ์ ก่อนท่ีจะ
สิน้สดุโครงการอุดหนนุค่าจ้างของรัฐบาลในเร็ว ๆ นี ้ข้อมูลทางการอีกรายการหนึ่งระบุว่า อตัราการว่างงานอยู่ที่ระดบั 4.5% ในช่วงเว ลา 3 
เดือนซึง่สิน้สดุ ณ เดือนส.ค. โดยลดลงจาก 4.6% ในช่วงเวลา 3 เดือนซึง่สิน้สุด ณ เดือนก.ค. และสอดคล้องกบัที่นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ 
ธนาคารกลางองักตษ (BoE) ก าลงัติดตามการเติบโตของคา่จ้าง เพื่อพิจารณาวา่อตัราเงินเฟ้อที่พุง่ขึน้เมื่อไมน่านมานีม้ีแนวโน้มคงอยูน่านมาก
น้อยเพียงใด รวมถึงเฝ้าสงัเกตวา่ จะมีผู้วา่งงานเพิ่มขึน้มากเทา่ใดหลงัจากสิน้สดุโครงการพกังาน 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 44.77 จุด จากแรงขายหุ้นกลุม่ถ่านหิน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสติตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้
เนื่องจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุม่ถา่นหิน หลงัมีรายงานวา่ทางการจีนเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นการผลติถ่านหินเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน
ภายในประเทศ ลา่สดุคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เตรียมยกเลิกการควบคมุราคาพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน 
พร้อมกบัระบวุ่า ผู้ ใช้ไฟฟ้าระดบัอตุสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ทัง้หมดจะต้องซือ้ไฟฟ้าจากตลาดพลงังานเอง NDRC ประกาศว่า จะปลอ่ยให้
กลไกการซือ้ขายในตลาดเป็นตวัก าหนดราคาพลงังานไฟฟ้าที่ผลติจากถ่านหินเต็มที่ 100% โดยปัจจบุนัมีการก าหนดราคาด้วยกลไกดงักลา่ว
ในสดัสว่น 70% จากปริมาณพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด 

 (+) บริษัทอสังหาฯจีนผิดนัดช าระหนีอ้ีกราย ขณะวิกฤตหนีส่้อเค้าบานปลาย บริษัท ซีนิค โฮลดิง้ส์ กรุ๊ป (Sinic Holdings Group Co.) 
เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์จีนรายลา่สดุที่เตือนถึงการผิดนดัช าระหนีใ้นอีกไมช้่า ในขณะที่ความเสี่ยงดงักลา่วมีแนวโน้มลกุลามเพิ่มขึ น้ จนท า
ให้นกัลงทนุตัง้ข้อสงัเกตวา่จะมีบริษัทใดอีกบ้างที่เผชิญกบัวิกตตหนีส้นิในลกัษณะนี ้ซีนิคระบใุนเอกสารที่ยื่นให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกงว่า 
บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถช าระหนีพ้นัธบัตรในสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ได้ตามก าหนดในวนัที่ 18 ต.ค.นี ้และอาจ
น าไปสูก่ารผิดนดัช าระหนีพ้นัธบตัรอีกสองรายการ ทัง้นี ้บริษัทมีพนัธบตัรสกลุเงินดอลลาร์ที่ค้างช าระอยูท่ี่ 694 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้ยงัผิด
นดัช าระหนีภ้ายในประเทศเมื่อเดือนก.ย.ท่ีผา่นมา สง่ผลให้หุ้นของบริษัทร่วงลงไป 87% 

 (+) "คิม จอง อึน" ลั่นไม่เชื่อว่าสหรัฐจะเลิกเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ซึง่เป็นสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือ
รายงานว่า นายคิม จอง อึน ผู้น าเกาหลีเหนือกลา่วว่าสหรัฐไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ที่จะท าให้เขาเช่ือว่าสหรัฐจะไม่เป็นศตัรูกบัเกาหลีเห นืออีก
ต่อไป ขณะเดียวกันก็กล่าวโทษว่าสหรัฐสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคนี ้นายคิมกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่า แม้ว่าสหรัฐจะส่งสญัญาณ
บอ่ยครัง้ว่าไม่ได้เป็นศตัรูกบัเกาหลีเหนือ แต่ก็ไม่มีการด าเนินการใด ๆ ท่ีท าให้เกาหลีเหนือเช่ือได้ว่าจะไม่เป็นศตัรูจริง ๆ นอกเหนือจากที่นาย
คิมวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐในเร่ืองการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคนีแ้ล้ว สนุทรพจน์ครั ง้นีบ้่งชีว้่า เกาหลีเหนืออาจไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมการ
เจรจาในเร็ว ๆ นี ้นอกจากนี ้KCNA รายงานว่า นายคิมยงัสง่ค าเตือนถึงเกาหลีใต้อีกด้วยว่า หากเกาหลีใต้ยงัคงหยิบยกประเด็นการพฒันา
อาวธุของเกาหลเีหนือตอ่ไป ก็จะพบกบั "การกระท าอนัทรงพลงั" 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่ งเส็งปิดลบ 362.50 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ ที่ระดบั 24,962.59 จุด ลดลง 362.50 จุด หรือ -1.43% ตาม
ทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเมื่อคืนนี ้(11 ต.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนวิตกกงัวลว่าการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัอาจ ส่งผล
กระทบตอ่รายได้ของบริษัทเอกชนและการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
 

 
ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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** 26.5 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจเดือนต.ค. โดย ZEW   21.0** 31.1 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ย.   99.7 100.1 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.95M 10.93M 

วนัพธุท่ี 13 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.0% 0.0% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   -1.5% 1.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.1% 

วนัพตหสับดีท่ี 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 

 
 

 

 

 


