
  

                          เน้นการเก็งก าไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว หาก
ราคาขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,771-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ ์
หากไม่สามารถผ่านได้ แนะน าขายทองค าออกมา เพื่อรอเข้าซื้อ
คืนบริเวณแนวรับ 1,747-1,735 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

13 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ระหว่างวนัราคาทองค าค่อยๆปรบัตวัขึน้จากระดบัต ่าสุดบริเวณ 1,758.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ขึน้ไปท าระดบัสงูสุดบริเวณ 1,768.79 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัปัจจยัหนุน
จากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีล้งสู่ระดบั 5.9% จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 6%  ขณะเดียวกนั 
IMF ไดป้รบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจของสหรฐัในปีนีล้งสู่ระดบั 6% จากระดบั 7%  ส่งผลกระตุน้แรงซือ้ทองค า  อย่างไรก็ตาม ราคาทองค าปรบัตวัขึน้ในกรอบจ ากดั ขณะที่นัก
ลงทนุระมดัระวงัการซือ้ขายก่อนที่ทางการสหรฐัจะเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ย.ในวนันี ้ เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย ซึ่งจะสะทอ้นเงินเฟ้อไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 
หากตวัเลขออกมาสูงเกินคาด จะกระตุน้คาดการณว์่าเฟดจะเริ่มปรบัลดการซือ้สินทรพัยต์ามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในปีนี ้ และจะหนนุบอนดย์ีลดส์หรฐั
และดอลลาร ์ซึ่งจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองค า แต่หากแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อลดลงผลที่เกิดกับราคาทองค าก็อาจเป็นไปในทางตรงกันขา้ม  นอกจากนี ้แนะน าระมดัระวงั
ความผันผวนที่อาจเกิดขึน้จากการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อสหรฐัในคืนนี ้   ส  าหรบัปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค ายงัคงมีการแกว่งตวัในกรอบและแรงซือ้ค่อนขา้ง
จ ากดั แต่หากระยะสัน้มีแรงดีดกลบัและพยายามจะดีดตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,771-1,787 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบัดงักล่าวอาจจะเกิด
แรงขายสลบัออกมาอีกครัง้ ประเมินแนวรบับริเวณ 1,747-1,735 ดอลลารต์่อออนซ ์

 
 
 
 ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

13/10/2564 16:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.50 1,767.25 7.75 0.44 

Spot Silver ($) 22.54 22.77 0.23 1.02 

เงนิบาท (฿/$) 33.32 33.24 -0.09 -0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 27,850 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 83.32 83.18 -0.14 -0.17 

ดชันดีอลลาร ์ 94.51 94.34 -0.18 -0.19 

เงนิยูโร (€/$) 1.1530 1.1555 0.00 0.22 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,747    1,735   1,721 

        1,771    1,787   1,808 

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 90.33 จุด นักลงทุนจับตา CPI สหรัฐ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดลบในวนันี ้ท่ามกลางการซือ้ขายท่ี
ผันผวน ขณะท่ีนักลงทุนระมัดระวังการซือ้ขายก่อนท่ีทางการสหรฐัจะเปิดเผยดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ย.ในวันนี ้ นอกจากนี ้นักลงยังกังวล
เก่ียวกบัการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัและสินคา้โภคภณัฑ์ประเภทอื่น ๆ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดท่ีระดบั 28,140.28 จดุ ลดลง 90.33 จุด 
หรือ -0.32%  หุน้ท่ีปรบัตัวลงในวันนีน้ าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล กลุ่มเหล็กและเหล็กกลา้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง  ภาวะการซือ้ขายในตลาดหุ้ น
โตเกียวยงัไดร้บัแรงกดดนัจากการท่ีกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีล้งสู่ระดบั 5.9% 
จากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 6% 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 14.83 จุด รับยอดส่งออกแข็งแกร่ง ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวันนี ้ขานรบั
ยอดส่งออกของจีนท่ีพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ย. ทั้งนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,561.76 จุด เพิ่มขึน้ 14.83 จุด หรื อ +0.42%   ส  านักงาน
ศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยในวันนีว่้า ยอดส่งออกเดือนก.ย.ของจีนพุ่งขึน้ 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งแข็ งแกร่งกว่าในเดือนส.ค.ท่ีปรบัตัวเพิ่มขึน้ 
25.6% นอกจากนี ้ยอดส่งออกเดือนก.ย.ของจีนยงัออกมาสวนทางกับท่ีนักวิเคราะหค์าดการณว่์าจะลดลง 21% โดยไดแ้รงหนุนจากอุปสงคท์ั่วโลกท่ี ฟ้ืน
ตัวดีขึน้  ส่วนยอดน าเขา้ในเดือนก.ย.เพิ่มขึน้เพียง 17.6% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากเดื อนส.ค.ท่ีพุ่งขึน้ 33.1% นอกจากนี ้ยอดน าเขา้เดือนก.ย.ยัง
ขยายตวัต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าจะปรบัตวัขึน้ 20%  ทัง้นี ้จีนมียอดเกินดุลการคา้ในเดือนก.ย.ท่ีระดบั 6.676 หมื่นลา้นดอลลาร ์สงูกว่าระดับ 
5.834 หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนส.ค. และมากกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะหท่ี์ระดบั 4.68 หมื่นลา้นดอลลาร ์ รายงานของ GAC ยงัระบุว่า จีนมี
ยอดเกินดลุการคา้กบัสหรฐัเพิ่มขึน้แตะระดบั 4.2 หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนก.ย. จากระดบั 3.738 หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนส.ค. 

• (-) "เดนมาร์ก" ไฟเขียวทดลองยารักษาโควิด-19 แบบสูดดมในมนุษย์ ส  านักข่าวซินหัว รายงานว่า แถลงการณ์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกน (Rigshospitalet) ในเดนมารก์ มีการเปิดเผยว่า การรกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19 แบบสดูดมรูปแบบใหม่ ไดร้บัการอนมุตัิใหท้ดลองทางคลินิกใน
มนุษยแ์ลว้การรกัษาโควิด-19 แบบสดูดมพฒันาโดยคณะนักวิจยัชาวเดนมาร์ก นายโธมสั บยานชอลต ์ผูท่ี้ริเริ่มแนวความคิดรกัษาโควิด-19 แบบสดูดม
ยา แถลงข่าวว่า การรกัษาขา้งตน้คือ การสูดดมสารละลายกรดอ่อนท่ีเขา้ไปช่วยระบบภูมิคุม้กันต่อสูก้ับการติดเชือ้ในทางเดินหายใจอันมีต้ นตอจาก
แบคทีเรียหรือไวรสั  ในขัน้ตน้จะมุ่งรกัษากลุ่มผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ีเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล และหวงัว่าจะสามารถ เปลี่ยนแปลงพลิกโฉมการรกัษาโรค
ติดเชือ้ทางเดินหายใจประเภทอื่นดว้ย 

• (-) เกาหลีใต้เผยตัวเลขจ้างงานเดือนก.ย.ขยายตัวสูงสุดในรอบกว่า 7 ปี ส  านักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใตร้ายงานในวนันีว่้า ตัวเลขจา้งงานเดือน
ก.ย.พุ่งขึน้ 671,000 ต าแหน่ง แตะระดบั 27,683,000 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปีครึง่หรือนบัตัง้แต่เดือนมี.ค. 2557 นับเป็นสญัญาณบ่งชีว่้า
ตลาดแรงงานของเกาหลีใต้เริ่มฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี ้ตัวเลขจา้งงานเดือนก.ย.ของเกาหลีใต้ท าสถิติปรบัตัวขึน้ติดต่อกัน
ยาวนานถึง 7 เดือน นอกจากนี ้ตวัเลขจา้งงานยงัขยายตวัสงูกว่าระดบั 500,00 ต าแหน่งติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน  ส่วนจ านวนผูท่ี้ว่างง านในเดือนก.ย.
อยู่ท่ีระดบั 756,000 ราย ลดลง 244,000 รายจากระดบัของเดือนก.ย.ในปีท่ีแลว้ ขณะที่อตัราการว่างงานในเดือนก.ย.ลดลง 0.9% แตะท่ีระดบั 2.7% ซึ่ง
เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 8 ปีหรือนบัตัง้แต่ปี 2556 

• (-) ศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้ พิจารณาปรับโซนพืน้ที่-ขยับเคอรฟิ์ว-แนวทางเปิดประเทศ รายงานข่าวจากท าเนียบรฐับาล เปิดเผยว่า ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชดุใหญ่ ในวนัพรุ่งนี ้(14 ต.ค.) ศนูยบ์ริหารสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) จะเสนอใหท่ี้ประชมุศบค.ชดุใหญ่พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรบัระดับสีใหม่
ใหเ้ป็นพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเขม้งวดหรือสีแดงเขม้ เหลือจ านวน 24 จังหวดั พืน้ท่ีควบคมุสงูสดุหรือพืน้ท่ีสีแดง จ านวน 29 จังหวดั และพืน้ท่ีควบคุมหรือ
สีสม้ จ านวน 24 จังหวัด นอกจากนีจ้ะเสนอขยับเวลาการเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือ เคอรฟิ์ว โดยใหข้ยับเวลาจากเดิม 22.00 - 04.00 น. ของ
วนัรุ่งขึน้ เป็น 23.00 - 03.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ ไปอีก 14 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 16 - 31 ต.ค. 2564   ส  าหรบัแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรบันักท่องเท่ียวใน
กลุ่มประเทศท่ีมีความเสี่ยงต ่า 10 ประเทศแบบไม่ตอ้งกกัตวั ศปก.ศบค. จะเสนอโดยจะพิจารณาปัจจยัหลกัคือ จ านวนผูต้ิดเชือ้ของแต่ละประเทศ  รวมทัง้
การเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพรอ้มดา้นต่างๆ เพื่อรองรบัการเปิดประเทศใหน้ักท่องเท่ียวเขา้มาในวนัท่ี 1 พ.ย. รวมถึง
ความพรอ้มดา้นต่างๆก่อนท่ีจะอนญุาตเปิดสถานบนัเทิงไดใ้นวนัท่ี 1 ธ.ค.    

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 11 ต.ค. ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Columbus Day   - - 

วนัองัคารท่ี 12 ต.ค. 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค. โดย ZEW   22.3** 31.1 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค. โดย ZEW   21.0** 26.5 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนก.ย.   99.1** 100.1 

 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.44M** 10.93M 

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

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   -1.6%** 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนก.ย.   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนก.ย.   0.2% 0.1% 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ต.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.ย.   0.6% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนก.ย.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   328K 326K 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 2.3M 

วนัศุกรท่ี์ 15 ต.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนก.ย.   0.5% 1.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.ย.   -0.3% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   25.3 34.3 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   73.5 72.8 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 4.6% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 ตลุาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


