
  

                    ราคาทองค าพยายามสร้างฐาน  หากราคายืนเหนือ
โซน 1,754-1,747ดอลลาร์ต่อออนซไ์ด้อาจท าให้เห็นการดีดตัวขึ้นเพ่ือ
พยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,769-1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีก
คร้ัง แต่หากยังไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวต้านได้ อาจเหน็การย่อตัว
ของราคาลงเพ่ือสร้างฐานราคาอีกคร้ัง 

5 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงินเปิดเผยในวันนีว้่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดทา้ยของยูโรโซน 
ปรบัตัวลงสู่ระดับ 56.2 ในเดือนก.ย. จากระดับ 59.0 ในเดือนส.ค. และอยู่ต  ่ากว่าระดับคาดการณ์ขั้นตน้ท่ี 56.1 เป็นปัจจัยกดดันค่าเงินยูโรและราคา
ทองค า นอกจากนี ้ราคาทองค ารบัแรงกดดนัหลงั ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้คืน ขณะท่ีตลาดหุน้ยุโรป
เปิดตลาดปรบัตัวขึน้ แมหุ้น้เทคโนโลยีในตลาดหุน้สหรฐัเมื่อคืนนี ้โดยตลาดหุน้ยุโรปไดร้บัแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มธนาคาร ประกอบกับการ
เปิดเผยรายไดท่ี้สดใสของบริษัท Infineon ซึ่งเป็นผูผ้ลิตชิปจากเยอรมนี เป็นปัจจยักระตุน้แรงขายทองค าเป็นระยะ ส่วนคืนนีค้าดว่านกัลงทุนจะมุ่งจบัตา
การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั โดยเฉพาะ ISM Services PMI เพื่อใชช้ีน้  าตลาดเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตวัเพ่ือสะสมก าลงั โดยเนน้การ
เก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้นแรกบริเวณ 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ ราคามีโอกาสขยับลงเพื่อทดสอบแนวรบั
บรเิวณ 1,747-1,735 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

5/10/2564 16:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,768.40 1,757.69 -10.71 -0.61 

Spot Silver ($) 22.66 22.56 -0.10 -0.44 

เงนิบาท (฿/$) 33.76 33.75 -0.02 -0.04 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,100 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 81.27 81.60 0.33 0.41 

ดชันดีอลลาร ์ 93.80 93.92 0.11 0.12 

เงนิยูโร (€/$) 1.1618 1.1599 0.00 -0.16 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,747    1,735   1,721 

        1,771    1,787   1,808 

 

 



 

 

• (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการอังกฤษปรับตัวขึน้แตะ 54.9 ในเดือนก.ย. ไอเอชเอส มารก์ิต/ซีไอพีเอสเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ 

(PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการขัน้สดุทา้ยของสหราชอาณาจกัร อยู่ท่ีระดบั 54.9 ในเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึน้จากระดบั 54.8 ในเดือนส.ค. โดย

เป็นครัง้แรกท่ีดัชนี PMI ปรบัตัวขึน้นับตัง้แต่เดือนพ.ค. นอกจากนี ้ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่เหนือระดับประมาณการขั้นตน้ท่ี 54.1  รายงานระบุว่า 

เศรษฐกิจขององักฤษในช่วงหลังคลายล็อกดาวนเ์ริ่มฟ้ืนตวัขึน้ในเดือนท่ีผ่านมา แต่ยงัคงตอ้งจบัตาดูสถานการณต์่อไป เนื่องจากบริษัทต่า ง ๆ ได้

ปรบัขึน้ราคาสินคา้และบรกิารในอตัราท่ีรวดเรว็เป็นประวตัิการณ ์บวกกบัอตัราเงินเฟ้อที่ส่งสญัญาณปรบัตวัสงูขึน้ 

• (-)  PMI ภาคบริการยูโรโซนร่วงแตะ 56.2 ในเดือนก.ย. จากปัญหาคอขวดด้านอุปทาน ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบรษิัทใหบ้ริการขอ้มลูทาง

การเงินเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ยของยโูรโซน ปรบัตวัลงสู่ระดบั 56.2 ในเดือนก.ย. จากระดบั 59.0 ใน

เดือนส.ค. และอยู่ต  ่ากว่าระดบัคาดการณข์ัน้ตน้ท่ี 56.1 อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยงัคงปรบัตวัสงูกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคบรกิารของยโูรโซนยงัคงมี

การขยายตวั  รายงานระบุว่า อตัราการขยายตวัของธุรกิจในยูโรโซนยงัคงแข็งแกร่งในเดือนก.ย. แต่ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาคอขวดดา้นอปุทาน

ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้ออยู่ในระดบัสงู ซึ่งมีแนวโนม้ว่าปัญหาดงักล่าวจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหน่ึง 

• (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับหุ้นธนาคารพุ่ง,ผู้ผลิตชิปเยอรมนีเผยรายได้สดใส ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ สวนทางกับตลาดหุน้

ทั่วโลกท่ีดิ่งลงตามหุน้เทคโนโลยีในตลาดหุน้สหรฐัเมื่อคืนนี ้โดยตลาดหุน้ยุโรปไดร้บัแรงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มธนาคาร ประกอบกับการ

เปิดเผยรายไดท่ี้สดใสของบริษัท Infineon ซึ่งเป็นผูผ้ลิตชิปจากเยอรมนี  ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 451.19 จุด เพิ่มขึน้ 0.42 จดุ หรือ +0.09% 

ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,055.40 จุด เพิ่มขึน้ 18.85 จดุ หรือ +0.13% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

6,481.72 จดุ เพิ่มขึน้ 4.06 จดุ หรือ +0.06% หุน้ Infineon ทะยาน 1.9% หลงับรษิัทเปิดเผยรายไดปี้ 2564 โดยบรษิัทคาดว่าจะมีรายไดม้ากขึน้ในปี 

2565 จากการขยายตวัของความตอ้งการชิปในการผลิตยานยนต,์ ศนูยข์อ้มลู และ การผลิตพลงังานหมนุเวียน 

• (-)  ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดบวก 67.78 จุด จากแรงซือ้คืน ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซือ้

หุน้หลงัจากท่ีตลาดเปิดลบตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ ดชันีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 24,104.15 จดุ เพิ่มขึน้ 67.78 จดุ หรือ +0.28% 

• (-) สหรัฐวอนสิงคโปรเ์ปิดทางให้ชาวมะกันเดินทางเข้าประเทศแบบไร้ข้อจ ากัด ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า เจา้หนา้ท่ี

รฐับาลสหรฐัเรียกรอ้งใหร้ฐับาลสิงคโปรเ์ปิดช่องทางการเดินทางพิเศษ เพื่อใหผู้ท่ี้เดินทางจากสหรฐัสามารถเดินทางเขา้สิงคโปรไ์ดโ้ดยไ รข้อ้จ ากัด 

เช่นเดียวกับท่ีผูท่ี้เดินทางจากสิงคโปรม์ายงัสหรฐัสามารถท าได ้ เจา้หนา้ท่ีสหรฐัเนน้ย า้ถึงความสมัพนัธด์า้นการคา้และและการลงทุนของทัง้สอง

ประเทศ ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีสิงคโปรค์วรใหค้วามส าคญักับการจดัช่องทางการเดินทาง พรอ้มกับระบุว่า มาตรการจ ากัดดา้นต่าง ๆ ในปัจจุบนันั้ นเป็น

อปุสรรคต่อการท าธุรกิจ อีกทัง้ยงัสรา้งความยากล าบากใหก้ับชาวอเมรกิันท่ีมีถิ่นพ านกัในต่างประเทศอย่างมาก  ทัง้นี ้ในปัจจุบนัสหรฐัเป็นผูล้งทุน

ต่างชาติรายใหญ่ท่ีสดุในสิงคโปร ์

 

 

 

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   16.9** 19.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   1.2%** 0.4% 

วนัองัคารท่ี 5 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   56.2** 56.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   56.4** 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   55.4** 54.6 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.4 54.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   59.9 61.7 

 21.00น. สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.3 48.5 

วนัพธุท่ี 6 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   -2.0% 3.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP   455K 374K 

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   -0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 362K 

วนัศุกรท่ี์ 8 ต.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.   490K 235K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงาน   6.9% 7.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.2% 1.2% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 01 ตลุาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


