
  

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

   15 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบ 1,785.40-1,796.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าทองค าจะได้รับปัจจยัลบมาจากตลาดหุ้นเอเชียท่ีปิดบวก 
ตามทิศทางตลาดหุ้นในฝ่ังสหรัฐท่ีปิดพุ่งขึน้เมื่อคืนนี ้หลงัจากบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ รวมถึงธนาคารรายใหญ่เผยผลประกอบการท่ีสดใสดีกว่าท่ีตลาด
คาดการณ์ ประกอบกับราคา Bitcoin ท่ีพุ่งขึน้แตะระดับ 60,000 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายนี ้หลังจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(SEC) ของสหรัฐ มีแนวโน้มท่ีจะจดัตัง้กองทนุ ETF บติคอยน์เพื่อท าการซือ้ขายในตลาดล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทองค ายงัได้แรงหนนุจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐท่ีปรับตวัลดลง และค่าเงินปอนด์ท่ีแตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาห์ จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางองักฤษจะขึน้อตัราดอกเบีย้
ในปีนี ้ส่งผลให้ราคาทองค ายงัสามารถปรับตวัสงูขึน้ได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าติดตามยอดค้าปลีกพืน้ฐานและยอดค้าปลีกเดือนก.ย.ของสหรัฐ รวมถึงดชันี
ภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดนิวยอร์กและความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน ทัง้นีห้ากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ เสี่ยงเปิดสถานะขาย โดยตดัขาดทนุหากผ่านแนวต้านในโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส าหรับการปิดสถานะขายท าก าไรอาจพิจารณาดบูริเวณ 
1,784-1,773 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนได้ให้ชะลอการเข้าซือ้คืนออกไป 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
15-10-2564 16:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,795.30 1,782.91 -12.39 -0.69 

Spot Silver ($) 23.49 23.26 -0.23 -0.98 

เงนิบาท (฿/$) 33.17 33.28 0.12 0.35 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,250 28,150 -100 -0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.10 84.76 0.66 0.78 

ดชันดีอลลาร ์ 93.98 93.96 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1598 1.1605 0.00 0.06 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,784    1,773   1,757 

        1,800    1,817   1,833 

 

 



 

 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าจะปิดปรับตวัขึน้รายสปัดาห์มากท่ีสุดในรอบ 7 เดือน ขานรับ
การเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในโยุโรป ซึง่ช่วยให้นกัลงทนุคลายความวติกกงัวลเก่ียวกบัเงินเฟ้อ ดชันี STOXX 600 
เปิดท่ีระดบั 466.71 จุด เพิ่มขึน้ 0.79 จุด หรือ +0.17% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,481.22 จุด เพิ่มขึน้ 18.50 จุด หรือ +0.12% 
และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,714.26 จดุ เพิ่มขึน้ 29.05 จดุ หรือ +0.43% 

 (-) ยอดขายรถใหม่ในยุโรปร่วง 23% ในก.ย. หลังขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์  สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดจด
ทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ปรับตวัลงในเดือนก.ย.เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร์ท่ีด าเนินอยู่  ยอดจดทะเบียน
รถยนต์ใหม่ใน EU เดือนก.ย. ลดลง 23% เม่ือเทียบรายปี แตะท่ี 718,598 คนั โดยตลาดใหญ่อย่างสเปน, ฝร่ังเศส, อิตาลี และเยอรมนีต่างรายงานยอด
จดทะเบียนรถยนต์ใหม่ลดลงอย่างมาก รายงานระบุว่า "ยอดขายท่ีลดลงนีส้่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนชิน้ส่วนรถยนต์ เน่ืองจากภาวะขาดแคลนเซมิ
คอนดกัเตอร์ท่ีด าเนินอยู่" ขณะเดียวกนั ยอดจดทะเบียนรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ใน EU เพิ่มขึน้ 6.6% แตะที่ 7.5 ล้านคนั 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 517.70 จุด ขานรับดอลล์แข็งค่า-ศก.สหรัฐฟ้ืนตัว ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวนันี ้โดยได้
แรงหนนุจากเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปีเม่ือเทียบกบัเงินเยนท่ีเหนือระดบั 114 เยน ขณะที่ภาวะการจ้างงานในสหรัฐท่ีดีขึน้ ส่งผลให้นกั
ลงทนุมีความหวงัวา่เศรษฐกิจสหรัฐฟืน้ตวัขึน้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,068.63 จุด พุ่งขึน้ 517.7 0 จดุ หรือ +1.81% 
หุ้นทกุกลุ่มปรับตวัขึน้ในวนันี ้น าโดยกลุ่มเคร่ืองจกัร, กลุ่มเคร่ืองจกัรไฟฟ้า และกลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก หุ้นเทคโนฯ-การเงินหนุนตลาด ตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,572.37 จุด เพิ่มขึน้ 14.09 จุด หรือ +0.40% 
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ โซลปิดบวก 26.42 จุด ทะลุแนวต้านทางจิตวิทยา 3 ,000 จุด หุ้นเทคโนฯ หนนุตลาด ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิด
วนันีท่ี้ 3,015.06 จุด เพิ่มขึน้ 26.42 จุด หรือ +0.88% โดยได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินท่ีปรับตัวขึน้ แต่บรรยากาศการซือ้ขายยงัคง
เป็นไปอย่างระมดัระวงั เน่ืองจากนกัลงทนุวติกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน 

 (-) Bitcoin แตะระดับ 60,000 ดอลล์ รับคาดการณ์ก.ล.ต.สหรัฐไฟเขียวตัง้กองทุน ETF บิตคอยน์ ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้แตะระดับ 60,000 
ดอลลาร์ช่วงบ่ายนีก้่อนย่อลงมา หลงัจากส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) 
ของสหรัฐ มีแนวโน้มท่ีจะจัดตัดตัง้กองทุน ETF บิตคอยน์เพ่ือท าการซือ้ขายในตลาดล่วงหน้า นายเบน เคสลิน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท AAX ซึ่ง
ให้บริการแลกเปล่ียนสกุลเงินคริปโตในเอเชียคาดการณ์ว่า ในไตรมาส 4 ปีนีจ้ะมีความคืบหน้าอย่างมากเก่ียวกบักองทนุ ETF บิตคอยน์ในสหรัฐ และใน
เดือนมิ.ย.ท่ีผ่านมา บริษัท Ark Investment Management ซึ่งบริหารงานโดยนางเคธี วูด ได้ย่ืนเร่ืองต่อ SEC เพ่ือขอจัดตัง้กองทุน ETF บิตคอยน์ ซึ่ง
นบัเป็นความพยายามล่าสดุของนางวดูท่ีจะสร้างผลก าไรในช่วงท่ีนกัลงทนุมีความสนใจในสกุลเงินคริปโตมากขึน้ ทัง้นี ้ARK ถือเป็นบริษัทท่ี 3 ท่ีย่ืนเร่ือง
ขออนมุตัิจดัตดัตัง้กองทนุ ETF บิตคอยน์ หลงัจากท่ีบริษัท Fidelity และ CBOE Global Markets ได้ย่ืนขออนมุตัิไปเม่ือเดือนมี.ค.ท่ีผ่านมา แต่ทาง SEC 
ยงัไม่มีการอนมุตัใิห้จดัตัง้กองทนุ ETF บติคอยน์จนถงึขณะ 

 (-) "ปูติน" แย้มรัสเซียอาจยอมรับการช าระเงินด้วยคริปโต ปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น ารัสเซีย ออกมาส่งสญัญาณว่า รัสเซียอาจยอมรับการใช้งาน
สกุลเงินคริปโตซึง่ก าลงัเป็นท่ีจบัตาของหน่วยงานก ากบัดแูลทัว่โลก เน่ืองจากมีความวิตกกงัวลว่า เงินคริปโตอาจถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงินหรือ
เป็นแหล่งเงินทนุของอาชญากร ปธน.ปตูนิให้สมัภาษณ์กบัส านกัข่าวซีเอ็นบีซีวา่ สกลุเงินคริปโตสามารถใช้เพ่ือการช าระหนี ้อย่างไรก็ตาม ผู้น ารัสเซียระบุ
ว่า ขณะนีย้ังเร็วเกินไปท่ีจะอนญุาตให้ใช้สกุลเงินดิจิทลัในการซือ้ขายน า้มนัและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ทัง้นี ้รัสเซียพยายามหาทางเลือกอ่ื นเพ่ือ
ทดแทนการซือ้ขายสินค้าด้วยสกุลเงินดอลลาร์ นบัตัง้แต่ถูกสหรัฐสัง่คว ่าบาตรในปี 2557 โดยปธน.ปตูินกล่าวว่า สหรัฐจงใจใช้สกุลเงิน เป็นเคร่ืองมือใน
การโจมตี ขณะกลุ่มผู้สนบัสนนุคริปโตระบุว่า ในท้ายท่ีสุดแล้วสกุลเงินดิจิทลัท่ีมีรูปแบบกระจายศนูย์นีจ้ะเข้ามาแทนท่ีสกุลเงินในปัจจุบนัซึง่ก าหนดโดย
ธนาคารกลางของแตล่ะประเทศ  

 
ท่ีมา : 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** 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 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


