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14 กันยายน 2564
ขายที่ แ นวต้ านบริเวณ 1,800-1,802 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ และหากราคาขยับลงควรแบ่งปิ ดสถานะขายเพื่อทา
กาไรบางส่วนหากราคาทองคาไม่หลุดแนวรับโซน 1,782-1,775
ดอลลาร์ต่อออนซ์

1,775

1,757

1,740

1,802

1,816

1,833

สรุ ป ราคาทองคาช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบแคบ 1,789.20-1,793.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ดอลลาร์ทรงตัว เนื่องจากนักลงทุนรอดู
ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ของสหรัฐซึ่งจะมีการรายงานในวันนี ้ ทัง้ นี ้ นักวิเคราะห์จากบริษัท BMO กล่าวว่า หากดัชนี CPI เดือน
ส.ค.พุ่งขึน้ รุนแรง ก็อาจทาให้เฟดกาหนดไทม์ไลน์ในการปรับลดวงเงินในโครงการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)
ในเวลาที่รวดเร็วขึน้ นอกจากนีเ้ ขามองว่า หากดัชนี CPI พุ่งขึน้ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจผลักดันให้เฟดเริ่มพิจารณาเรื่องการปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ ส่งผลกดดันราคาทองคาไว้ ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ระหว่างวันหากราคาทองคาไม่ผ่าน 1,800-1,802 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ จะมีโอกาสเกิดแรงขายกลับมากดดันราคาเพิ่ม อาจเห็นการอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับระดับ 1,782-1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะเกิดแรงซือ้ สลับเข้ามาพยุงราคาไว้

สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
14/09/2564 12:28 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลีย
่ นแปลง

% เปลีย
่ นแปลง

Spot Gold ($)

1,793.30

1,791.63

-1.67

-0.09

Spot Silver ($)

23.71

23.67

-0.04

-0.17

เงินบาท (฿/$)

32.86

32.92

0.06

0.17

ทองคาแท่ง 96.50% (บาท)

27,850

27,950

100

0.36

นา้ ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

73.62

74.00

0.38

0.52

ด ัชนีดอลลาร์

92.61

92.62

0.00

0.00

เงินยูโร (€/$)

1.1809

1.1813

0.00

0.03

ที่มา : Aspen

• (+/-) ดอลลาร์แทบไม่ขยับเทียบเยน นักลงทุนรอดูข้อมูล CPI ของสหรัฐ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอยู่ท่ีราวระดับ 110 เยน เนื่องจาก
นักลงทุนรอดูขอ้ มูลดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ของสหรัฐซึ่งจะมีการรายงานในวันนี ้ สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวันนีต้ ามเวลาโตเกียว
ดอลลาร์เคลื่อ นไหวที่ 110.07-110.08 เยน เทียบกับ 109.95-110.05 เยนที่ตลาดนิวยอร์ก และ 110.08-110.09 เยนที่ตลาดโตเกียวเมื่อเวลา
17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ ยูโรเคลื่อนไหวที่ 1.1817-1.1821 ดอลลาร์ และ 130.07-130.11 เยน เทียบกับ 1.1805-1.1815 ดอลลาร์ และ 129.87129.97 เยนที่ตลาดนิวยอร์ก และ 1.1786-1.1787 ดอลลาร์ และ 129.74-129.78 เยนที่ตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้
• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียปิ ดเช้าผันผวน จับตาสหรัฐเผยดัชนี CPI วันนี้ ตลาดหุน้ เอเชียปิ ดภาคเช้าผันผวน โดยนักลงทุนยังคงจับตาการเปิ ดเผย
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐในวันนี ้ รวมทัง้ การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 21-22 ก.ย. ดัชนี
NIKKEI 225 ตลาดหุ้น ญี่ ปุ่ นปิ ด ภาคเช้าที่ 30,562.42 จุ ด เพิ่ ม ขึ น้ 115.05 จุด หรื อ +0.38% ส่ ว นดัช นี HSI ตลาดหุ้นฮ่ อ งกงปิ ด ภาคเช้า ที่
25,800.87 จุด ลดลง 12.94 จุด หรือ -0.05% นักลงทุนในตลาดการเงินจับตาการเปิ ดเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐในวันนี ้
เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย โดยคาดว่าดัชนี CPI จะสามารถบอกทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชัดเจนมากขึน้ ก่อนที่ การประชุมนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีขนึ ้ ในวันที่ 21-22 ก.ย.นี ้ ผลสารวจความเห็นของนักวิเคราะห์ซ่งึ จัดทาโดยสานักข่าวดาวโจนส์ระบุว่า ดัชนี CPI
ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค จะปรับตัวขึน้ 0.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบเป็ นรายเดือน และเพิ่มขึน้ 5.4% เมื่อเทียบเป็ นราย
ปี ซึ่งเป็ นอัตราการขยายตัวที่ระดับเดียวกับในเดือนก.ค. นอกจากนี ้ นักวิเคราะห์ยังคาดว่าดัชนี CPI พืน้ ฐานซึ่งไม่นบั รวมราคาในหมวดอาหาร
และพลังงาน จะเพิ่มขึน้ 0.3% เมื่อเทียบเป็ นรายเดือน และเพิ่มขึน้ 4.2% เมื่อเทียบเป็ นรายปี เบน เจฟเฟอร์รี นักวิเคราะห์จากบริษัท BMO กล่าว
ว่า หากดัชนี CPI เดือนส.ค.พุ่งขึน้ รุนแรง ก็อาจทาให้เฟดกาหนดไทม์ไลน์ในการปรับลดวงเงินในโครงการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ในเวลาที่รวดเร็วขึน้ นอกจากนีเ้ ขามองว่า หากดัชนี CPI พุ่งขึน้ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจผลักดันให้เฟดเริ่มพิจารณาเรื่องการ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
• (+/-) "ดอดด์-แฟรงค์" ผนึกกาลังหนุน "พาวเวล" นั่งประธานเฟดสมัยที่ 2 นายคริสโตเฟอร์ ดอดด์ อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ และนายบาร์นีย์
แฟรงค์ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐ ซึ่งเป็ นสองผูม้ ีบทบาทสาคัญในการปฏิรูปกฎหมายการเงินของสหรัฐเมื่อ 10 ปี ท่ีแล้ว ได้เรียกร้องให้
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แต่งตัง้ นายเจอโรม พาวเวล ทาหน้าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็ นสมัยที่ 2 พร้อมกับโต้แย้งคาวิพากษ์วิจารณ์
จากหลายฝ่ ายที่ว่านายพาวเวลไม่มีประสิทธิภาพในด้านการดาเนินนโยบายกากับดูแลด้านการเงิน ทั้งนี ้ รัฐบาลสหรัฐได้ใช้นามสกุลของอดีต
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ทั้งสองมาตั้งชื่อ "กฎหมายดอดด์-แฟรงค์" ซึ่งเป็ นกฎหมายปฏิรูปการเงินที่รัฐบาลของประธานาธิ บดี บารัค โอบามา เคยใช้กู้
วิกฤตการณ์ทางการเงินในอดีต
• (+/-) ไบเดนเตรียมจัดประชุมผู้นากลุ่ม Quad ทีส่ หรัฐ 24 ก.ย.นี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมจัดประชุมแบบพบกันเป็ นครัง้ แรก
ระหว่างประเทศในกลุ่ม "Quad" หรือกลุ่มภาคี 4 ประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐ ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย และ
อินเดียในวันที่ 24 ก.ย.นี ้ นางเจน ซากี โฆษกของทาเนียบขาวระบุว่า การประชุมดังกล่าวจะจัดขึน้ ที่ทาเนียบขาว โดยมีผนู้ าของประเทศสมาชิก
เข้าร่วม ซึ่งได้แ ก่ นายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐ มนตรีของออสเตรเลี ย , นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดี ย และนายโยชิ ฮิเดะ ซูงะ
นายกรัฐมนตรีญ่ี ปุ่น นอกจากนี ้ ยังคาดว่า ผู้นาของ 3 ประเทศดังกล่าวจะเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่ แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่
นิวยอร์กในสัปดาห์หน้าด้วย
ทีม่ า : อินโฟเควสท์, กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai

การประกาศตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา

ประเท

รายการ

วันจันทร์ที่ 13 ก.ย.

-

-

ไม่มีตวั เลขสาคัญทางเศรษฐกิจ

วันอังคารที่ 14 ก.ย. 17.00น. สหรัฐ

ความสาคั

-

-

NFIB เปิ ดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนส.ค.

99.0

99.7

19.30น. สหรัฐ
19.30น. สหรัฐ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.

0.4%

0.5%

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (Core CPI) เดือนส.ค.

0.3%

0.3%

13.00น. อังกฤษ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.

2.9%

2.0%

19.30น. สหรัฐ

ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)

17.1

18.3

20.15น. สหรัฐ
20.15น. สหรัฐ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.

0.4%

0.9%

อัตราการใช้กาลังการผลิตเดือนส.ค.

76.3%

76.1%

21.30น. สหรัฐ

ตัวเลขสต็อกนา้ มันรายสัปดาห์

-

-1.5M

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 19.30น. สหรัฐ
19.30น. สหรัฐ

ยอดค้าปลีกพืน้ ฐานเดือนส.ค.

-0.2%

-0.4%

ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.

-0.8%

-1.1%

19.30น. สหรัฐ
19.30น. สหรัฐ

ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิ ลาเดลเฟี ยเดือนก.ย.

18.9

19.4

จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

316K

310K

21.00น. สหรัฐ

สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค.

0.5%

0.8%

13.00น. อังกฤษ
16.00น. เยอรมนี

ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.

0.5%

-2.5%

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.

3.0%

2.2%

21.00น. สหรัฐ

คาดการณ์ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค จาก UoM

71.9

70.3

21.00น. สหรัฐ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ จาก UoM

-

4.6%

วันพุธที่ 15 ก.ย.

วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.

หมายเหตุ: ระดับความสาคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

การประกา ตัวเลขสาคั ทางเ ร ฐกิจ นสัปดาห์หน้า
วัน

เวลา

ประเท

รายการ

ความสาคั

ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน

-

ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที่มีการประกาศออกมา

