
  

                  จับตาแนวรับโซน 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก
ยืนไม่อยู่ประเมินแนวรับถัดไปบริเวณ 1,735 ดอลลาร์ต่อออนซ ์
แต่หากแนวรับแรกสามารถพยุงราคาไว้ได้ อาจมีแรงซื้อกลับเข้า
มาหนุนราคาดีดตัวกลับ ประเมินแนวต้าน 1,769-1,771 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์

6 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  มีแรงขายท าก าไรทองค าสลบัออกมา ท่ามกลางแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลารแ์ละการทะยานขึน้ของบอนดย์ีลดส์หรัฐ ตอบรบัดชันีภาค
บริการของสหรฐัจาก ISM ท่ีดีดตัวขึน้เกินคาดสู่ระดับ 61.9 ในเดือนก.ย. ซึ่งเปิดเผยเมื่อคืนท่ีผ่านมา นอกจากนีม้ีแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัย 
เน่ืองจากความวิตกเก่ียวกับแนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจากราคาน า้มันท่ีพุ่ งสูงขึน้ และแนวโนม้อัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ในสหรฐั  
ประกอบกับราคา Bitcoin ทะยานขึน้เหนือ 50,000 ดอลลาร ์ ขณะที ้ส.ส.บราซิลเปิดร่างกฎหมายคริปโทใหม่ เล็งให ้Bitcoin กลายเป็น ‘สกุลเงินท่ีสามารถใช้
ช าระเงินไดต้ามกฎหมาย’ พรอ้มทั้งยกระดบัการป้องกันนักลงทุน , เพิ่มความสามารถของภาครฐัในการตรวจสอบการฉอ้โกงต่างๆ ในโลกคริปโทเคอรเ์รนซี จึง
กระตุน้แรงขายทองค าเพิ่มเติม  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตัวเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP และถอ้ยแถลงของนายราฟาเอล บอสติก 
ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตา  ทัง้นี ้หากยืนเหนือโซน 1,747-1,735 ดอลลารต์่อออนซไ์ดแ้นะน าเปิดสถานะซือ้ โดยหากราคาปรบัตวัขึน้
ใหจ้บัตาบริเวณ 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านอาจทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรเพื่อรอราคาอ่อนตวัลงจึงเขา้ซือ้ใหม่ 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
6/10/2564 16:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.80 1,747.59 -12.21 -0.69 

Spot Silver ($) 22.61 22.29 -0.32 -1.42 

เงนิบาท (฿/$) 33.82 33.96 0.15 0.43 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,100 28,100 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 82.68 82.20 -0.48 -0.58 

ดชันดีอลลาร ์ 93.98 94.32 0.34 0.37 

เงนิยูโร (€/$) 1.1598 1.1546 -0.01 -0.45 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,747    1,735   1,721 

        1,771    1,787   1,808 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนวิตกเงินเฟ้อหลังราคาน ้ามันพุ่ง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัลงอย่างหนักในวนันี ้หลงัไดร้บัแรงกดดนัจาก
ราคาน า้มนัท่ีทะยานสงูเป็นประวตัิการณ ์ซึ่งยิ่งท าใหน้กัลงทุนวิตกกงัวลมากขึน้เก่ียวกบัเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้ โดยนักลงทุนไดเ้ทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยีท่ีเป็น
หุ้นกลุ่มเติบโตเร็ว และเข้าซือ้หุ้นกลุ่มธนาคารแทน   ดัชนี STOXX 600 เปิดท่ีระดับ 454.45 จุด ลดลง 1.58 จุด หรือ -0.35%  ดัชนี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,040.10 จดุ ลดลง 154.39 จุด หรือ -1.02% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,509.60 จุด ลดลง 66.68 
จดุ หรือ -1.01% 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 293.25 จุด ท าสถิติลบ 8 วันติดต่อกันเป็นคร้ังแรก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดร่วงลงในวนันีโ้ดย
ปิดในแดนลบเป็นวันท่ี 8 ติดต่อกันเป็นครัง้แรกนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2552 โดยนักลงทุนมีความวิตกเก่ียวกับแนวโนม้การฟ้ืนตัวของ เศรษฐกิจโลกท่ีไม่
แน่นอน เน่ืองจากราคาน ้ามันท่ีพุ่งสูงขึน้ และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ในสหรัฐ  ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิ ดตลาดท่ีระดับ 
27,528.87 จุด ลดลง 293.25 จดุ หรือ -1.05% โดยระดบัปิดวนันีเ้ป็นระดบัปิดต ่าสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 23 ส.ค.  หุน้ลบน าตลาดไดแ้ก่กลุ่มขนส่งทางอากาศ, 
กลุ่มขนส่งทางทะเล รวมถึงกลุ่มคลงัสินคา้และบริการขนส่งท่ีท่าเรือ 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นเกาหลีใต้: หุ้นโซลปิดลบ 3 วันติด แตะระดับต ่าสุดของปีนี้ ดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใตป้รบัตวัลดลงเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกัน 
เนื่องจากนักลงทุนยงัคงมีความกังวลเก่ียวกับปัญหาหนีส้ินในภาคอสงัหาฯ ของจีน ประกอบกบัความขดัแยง้ในสภาคองเกรสเก่ียวกับการเพิ่มเพดานหนี้
สหรฐั ดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใต ้(KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,908.31 จดุ ลดลง 53.86 จุด หรือ 1.82% แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 30 ธ.ค.ปีท่ีแลว้ มี
ปริมาณซือ้ขายปานกลางท่ี 887.63 ลา้นหุน้ คิดเป็นมูลค่า 15.4 ล้านลา้นวอน (1.3 หมื่นล้านดอลลารส์หรฐั) และมีจ านวนหุน้ลบมากกว่าหุ้ นบวกใน
สดัส่วน 780 ต่อ 118 ตวั 

• (+) ฮั่งเส็งปิดลบ 137.66 จุด หลังหุ้นอสังหาฯร่วง  ดัชนีฮั่ งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่ม
อสงัหาริมทรพัย ์ขณะท่ีนักลงทุนยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัวิกฤตหนีส้ินของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป บริษัทอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของจีน  ดชันี
ฮั่งเส็งปิดท่ีระดบั 23,966.49 จุด ลดลง 137.66 จุด หรือ -0.57% เอเวอรแ์กรนดไ์ดผ้ิดนัดช าระหนีถ้ึง 2 ครัง้ โดยไดผ้ิดนัดช าระดอกเบีย้หุน้กูว้งเงิน 47.5 
ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระวนัท่ี 29 ก.ย. รวมทัง้ผิดนัดช าระดอกเบีย้หุน้กูว้งเงิน 83.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระในวนัท่ี 23 ก.ย.  ทัง้นี ้เอเวอรแ์กรนด์
มีหนีส้ินมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์หรือราว 10 ลา้นลา้นบาท เทียบเท่ากบั 2% ของตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน หลงัจากท่ี
บริษัทไดท้ าการกูเ้งินมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อรองรบัการขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรพัยข์องจีน  

• (-) บราซิลเสนอ `ร่างกฎหมายคริปโท` เล็งให้ Bitcoin ช าระเงินได้ตามกฎหมาย  ส.ส.บราซิลเปิดรา่งกฎหมายคริปโทใหม่ เล็งให ้Bitcoin กลายเป็น 
‘สกุลเงินท่ีสามารถใชช้ าระเงินไดต้ามกฎหมาย’ พรอ้มทัง้ยกระดบัการป้องกันนักลงทุน , เพิ่มความสามารถของภาครฐัในการตรวจสอบการฉอ้โกงต่างๆ 
ในโลกคริปโทเคอรเ์รนซี  ประเทศบราซิลอาจอนุมัติให ้Bitcoin กลายเป็น ‘สกุลเงินท่ีสามารถใชช้ าระเงินไดต้ามกฎหมาย’ ในอนาคตอนัใกล ้อา้งอิงจาก 
ส.ส.บราซิล Aureo Ribeiro ท่ีได้กล่าวถึงการเสนอร่างกฎหมายฉบับท่ี 2.303/15 เป็นร่างกฎหมายท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการท าให้คริปโทเคอรเ์รนซีถูก
กฎหมาย เปิดใหผู้ใ้ชง้านสามารถซือ้บา้น, ซือ้รถ, ซือ้อาหารได ้โดยการใชค้ริปโทเคอรเ์รนซีเป็นตน้ โดยทัง้หมดนีจ้ะสามารถเกิดขึน้ไดถ้า้หากร่างกฎหมาย
ดงักล่าวท่ีชาวบราซิลเรียกกันว่า “กฎหมายบิตคอยน”์ ไดร้บัการอนุมัติอย่างเป็นทางการ รวมไปถึง Aureo Ribeiro ยังกล่าวว่าร่างกฎหมายนีส้ามารถ
น าไปเป็นแนวทางส าหรบัประเทศอื่นๆ ท่ีตอ้งการท าใหส้ินทรพัยด์ิจิทลัถกูกฎหมายได ้ “เราไดม้ีการพดูคยุกนัมานานหลายปีก่อนท่ีไดอ้อกมาเป็นลายลกัษ์
อกัษร ในการท าใหส้ินทรพัยเ์หล่านีไ้ดร้บัการยอมรบัอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของภาครฐั  เนื่องจากเราตอ้งมีการร่วมมือกันกับธนาคารกลาง และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัว่าสินทรพัยเ์หล่านีน้ัน้จะถูกพิจารณาเป็นประเภทใด อย่างเช่นเป็นสกลุเงิน หรือเป็นหลกัทรพัย ์เป็นตน้”  รวมไปถึง Aureo 
Ribeiro ก็ยงัคาดหวงัว่ารา่งกฎหมายดงักล่าวจะเขา้มาช่วยปกป้องประชาชนจากการฉอ้โกงไดอ้ีกทาง โดยเฉพาะก่อนหนา้นีป้ระเทศบราซิลก็ตอ้งพบเจอ
กบัการฉอ้โกงท่ีมาในรูปแบบของคริปโทเคอรเ์รนซีอยู่มาก และในขณะนีค้ริปโทในบราซิลก็ยงัเป็นอตุสาหกรรมที่เป็นสีเทาอยู่ ภาครฐัเองก็ไม่มีอ านาจมาก
พอในการตรวจสอบอีกด้วย ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวก็คาดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมไปถึงได้มีการปรึกษาหารือกับ Arthur Lira 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมาแลว้อีกดว้ย ดงันัน้ก็อาจจะตอ้งแค่รอเวลาเท่านัน้ ก่อนท่ีรา่งกฎหมายดงักล่าวจะไดร้บัการอนมุตัิอย่างเป็นทางการ 
 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ 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   54.9** 54.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   61.9** 61.7 

 21.00น. สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   46.8** 48.5 

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

 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   -7.7%** 3.4% 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP   425K 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 ้

 
 

 

 

 


