
  

                    หากราคาทองค าไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1,760-
1,763 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท าให้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงสู่บริเวณแนวรับ
โซน 1,742-1,738 ดอลลารต่์อออนซ ์อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยบวกเข้า
มาเพ่ิมจนหนุนให้ราคาผ่าน 1,763 ดอลลารต่์อออนซ์ได้มุมมองเชิงลบ
จะลดลง 

1 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  หุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัลงแตะระดบัต ่าที่สดุในรอบ 2 เดือน หลงันกัลงทนุเทขายหุน้ เนื่องจากมีความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัลง รวมถึงเงิน
เฟ้อที่พุ่งสงูขึน้ โดยหุน้กลุ่มท่องเที่ยวและสนัทนาการ, ธนาคาร และยานยนตด์ิ่งลงฉดุตลาด ตามทิศทางตลาดหุน้ในภมิูภาคไดร้บัแรงกดดนัจากแนวโนม้เฟดลด QE และปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าที่คาดไว ้รวมถึงความขดัแยง้ในสภาคองเกรสเกี่ยวกบัการเพิ่มเพดานหนีส้หรฐั โดยนกัลงทุนกงัวลว่ารา่งกฎหมายดงักล่าวจะถกูขัดขวางจากสมาชิก
พรรครีพบัลิกนัในวฒิุสภา  ทัง้นี ้นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัเตือนว่า สภาคองเกรสมีเวลาไม่ถึง 3 สปัดาหใ์นการพิจารณาเร่ืองการขยายเพดานหนีก้่อนก าหนดเสน้
ตายในวันที่ 18 ต.ค.นี ้ความไม่แน่นอนดงักล่าว ช่วยหนุนราคาทองค าไว ้ ส าหรบัวันนีแ้นะน าติดตามการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจสหรฐั ไดแ้ก่ ดัชนีการใชจ้่ายส่วนบุคคล 
(PCE), การใชจ้่ายและรายไดส้่วนบุคคล, ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้(PMI)ภาคการผลิตจากมารก์ิตและ ISM และคาดการณ์ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM เพื่อชีน้  าราคา
ทองค าคืนนี ้ แนะน าเปิดสถานะขาย(ตัดขาดทุนหากผ่านบริเวณ 1,763 ดอลลารต์่อออนซ์เพื่อถอยจุดขายออกไป) เพื่อไปรอซือ้คืนบริเวณแนวรบับริเวณ 1,742-1,738 
ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

1/10/2564 15:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,756.60 1,751.65 -4.95 -0.28 

Spot Silver ($) 22.15 22.17 0.02 0.09 

เงนิบาท (฿/$) 33.65 33.66 0.01 0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,950 200 0.72 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 78.42 77.74 -0.68 -0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 94.24 94.30 0.06 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1581 1.1578 0.00 -0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,738    1,721   1,707 

        1,763    1,776   1,789 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบหลังนักลงทุนเทขาย เหตุกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  หุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวลงแตะระดบัต ่าท่ีสดุในรอบ 2 เดือน 

หลงันักลงทนุเทขายหุน้ เน่ืองจากมีความวิตกกังวลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง รวมถึงเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้ โดยหุน้กลุ่มท่องเที่ยวและสนัทนา

การ, ธนาคาร และยานยนตด์ิ่งลงฉุดตลาด ดัชนี STOXX 600 เปิดท่ีระดับ 451.73 จุด ลดลง 3.08 จุด หรือ -0.68% ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิด

ตลาดวนันีท่ี้ 15,041.60 จุด ลดลง 219.09 จุด หรือ -1.44% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,421.10 จุด ลดลง 98.91 จุด หรือ -

1.52% 

• (+) เกาหลีเหนือเผยทดสอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานส าเร็จแล้ว ส  านักข่าวกลางเกาหลี (KCN) เปิดเผยวนันีว่้า เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ

ต่อตา้นอากาศยานท่ีพฒันาขึน้ใหม่เมื่อวานนี ้(30 ก.ย.) เพื่อยืนยนัการใชง้านเครื่องยิงจรวดและอุปกรณอ์ื่น ๆ ของระบบ สถาบนัดา้นศาสตรก์ารป้องกัน

ประเทศ (Academy of Defense Science) ของเกาหลีหนือเผยว่า การทดสอบยิงขีปนาวุธซึ่งด าเนินมาเป็นครัง้ท่ี 4 ในเดือนก.ย. เป็นการแสดงถึงความ

คืบหนา้ท่ีส  าคญัยิ่งในดา้นการศกึษาและพฒันาระบบขีปนาวธุต่อตา้นอากาศยานหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ดี รายงานไม่ไดร้ะบุถึงสถานท่ีทดสอบยิง

ขีปนาวุธและพิสยัในการยิง นายพลปัก จอง ชอน หวัหนา้เสนาธิการแห่งกองทพัประชาชนเกาหลีเหนือและผูช้่วยคนสนิทของผูน้  าเกาหลีเหนือไดเ้ ขา้ร่วม

สงัเกตการณก์ารทดสอบยิงขีปนาวธุในครัง้นีด้ว้ย รายงานดงักล่าวมีขึน้หลงัจากท่ีนายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือกล่าวสนุทรพจนใ์นระหว่างการประชุม

สภาประชาชนสงูสดุ โดยระบวุ่า การพฒันาขีปนาวธุในเกาหลีเหนือด าเนินไปอย่างรวดเรว็มาก ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า นายคิมเคยกล่าวในท่ีประชุม

พรรคแรงงานแห่งเกาหลีเมื่อเดือนม.ค.ท่ีผ่านมาว่า ตนเองตอ้งการเสริมความแข็งแกร่งใหก้ับกองทัพของประเทศ และเสริมสมรรถนะอาวุธนิวเคลี ยร ์

พรอ้มกบัระบวุ่า เกาหลีเหนือไดพ้ฒันาขีปนาวธุต่อตา้นอากาศยานแลว้ 

• (-) DappRadar เผยสถิติ เงินไหลเข้ามาล็อกใน DeFi ทะยานกว่า 900% ในรอบปี  DappRadar เผยขอ้มลูภาพรวมตลาด DeFi และ NFTในรอบ 

12 เดือนท่ีผ่านมาพบแนวโนม้การเติบโตอย่างมากใน NFT และเกมบล็อกเชน ขณะที่ DeFi ยงัคงสรา้งมลูค่ามหาศาลเช่นกนั แมจ้ะมีเงินส่วนหน่ึงไหลจาก 

DeFi ไป NFT  DappRadar เผยรายงานการวิจัย "Value Flow Report" พบว่าตลาด DeFi และ NFT ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมามีการเติบโตอย่างมาก โดย

มลูค่ารวมของสินทรพัยท่ี์ถูกล็อก (TVL) ใน DeFi อยู่ท่ี 114.8 พนัลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้ 936% จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน โดยระหว่างวนัท่ี 23 กรกฎาคม

ถึง 5 กันยายนTVL ของอุตสาหกรรมเติบโต 75% แตะระดบัสงูสดุท่ี 195 พนัลา้นดอลลารร์วมทุกเครือข่าย  การวิจัยเจาะลึกถึง DeFi ท่ีใช ้Ethereum ซึ่ง

ยงัคงเป็นก าลงัส าคญัในภาคธุรกิจนี ้แมว่้าจะมีเครือข่ายคู่แข่งเช่น Binance Smart Chain (BSC), Solana และ Avalanche โดย มลูค่ายงัคงไหลเขา้มา

อย่างต่อเน่ืองใน wrapped Ethereum โต 400% นับจากเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วน USDT และ Dai เพิ่มขึน้ 1,300% และ 500% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ตามล าดบั 

• (+/-)  จีนเร่ิมต้นหยุดยาว 7 วันเน่ืองในวันชาติ ท่ามกลางวิกฤตพลังงานรุนแรง จีนเริ่มตน้ช่วงหยุดยาวเน่ืองในวนัชาติเป็นวนัแรกในวนันี ้(1 ต.ค.) 

ขณะหลายพืน้ท่ีทั่วประเทศก าลงัเผชิญกับปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าอย่างหนัก โดยปธน.สี จิน้ผิงของจีน ไดส้นับสนุนมาตรการควบคุมพลงังานเพื่อป้ องกัน

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี ้คาดการณ์กันว่าจะมีการเดินทางท่องเท่ียวมากกว่า 650 ล้านครัง้ในจีนตลอดช่วงวันหยุด ยาวนี ้

เนื่องจากความกังวลเก่ียวกับการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีน่าหวั่นวิตกเก่ียวกับการขาดแคลนไฟฟ้าไดท้วีความ

รุนแรงขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟ้ืนตวั หนงัสือพิมพโ์กลบอลไทมข์องพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนรายงานว่า หลายภูมิภาคใน

ประเทศจีนรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ไดแ้นะน าขัน้ตอนในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาวนี ้ซึ่งจะสิน้สุดในวันพฤ หสับดี

หนา้ (7 ต.ค.) ปธน.สีประกาศว่า จีนตัง้เป้าจะปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในปริมาณสงูสดุก่อนถึงปี 2573 และจะบรรลเุป้าหมายในการสรา้ง

สมดลุคารบ์อน (carbon neutrality) โดยจะลดการปล่อย CO2 ลงเป็นศนูยใ์หไ้ดก้่อนปี 2603 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท์ี่ 27 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนส.ค.   0.2%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนส.ค.   1.8%** -0.1% 

วนัองัคารที่ 28 ก.ย. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนต.ค. ของ GfK   0.3** -1.2 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ค.โดย S&P/CS   19.9%** 19.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนก.ย.จาก CB   109.3** 113.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนก.ย. จาก เฟดริชมอนด ์   -3** 9 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพธุที่ 29 ก.ย. 14.00น. ไทย มติอตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50%** 0.50% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนส.ค.   1.8%** -1.8% 

 22.45น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 22.45น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 22.45น. ญ่ีปุ่ น BOJ Gov Kuroda Speaks   - - 

 22.45น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที่ 30 ก.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 2/2021   6.7%** 6.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   362K** 351K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย.   64.7** 66.8 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัศกุรท์ี่ 1 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   58.4** 58.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   58.6** 58.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   57.1** 56.3 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)   3.4%** 3.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคล (PCE)   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนส.ค.   0.2% 1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนส.ค.   0.7% 0.3% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   60.5 60.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ย.   59.6 59.9 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   71.0 71.0 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.7% 

 21.00น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนส.ค.   0.3% 0.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 24 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 

 
 


