
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้รว่งจาก High บริเวณ 1,769.44 ดอลลารต์่อออนซ ์ท า Low บริเวณ 1,760.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะดีดกลบัขึน้มาอีกครัง้แต่ยงัไม่ท า High 
ใหม่ ส าหรบัผลการประชุม FED รอบเดือนก.ย.ที่เสรจ็สิน้ลงเม่ือคืนที่ผ่านมา มองว่าไม่ไดเ้ซอรไ์พรสต์ลาดมากนัก โดยเฟดยืนยนัว่าจะเดินหนา้ปรบัลด QE ในปีนี ้เพียงแต่
ยงัไม่มีการระบกุรอบเวลาด าเนินการที่ชดัเจน ส่วนเร่ืองดอกเบีย้จาก Dot Plot บ่งชีว้่า เฟดน่าจะมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 1 ครัง้ในปี 2022 เรว็กว่าการคาดการณเ์ดิมใน
การประชมุเฟดเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลกดดนัราคาทองค า อย่างไรก็ตาม ราคาทองค ายังมีแรงดีดกลบัไดเ้ป็นระยะ แรงขายที่ออกมานัน้ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะ Panic Sell โดย
คาดว่าสิ่งที่จะชีน้  าตลาดไดม้ากขึน้หลงัจากนี ้จะไปอยู่ที่ตวัเลขการจา้งงานสหรฐัอีก 2 เดือนหลังจากนี ้ทัง้ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร(Non-Farm Employment 
Change), อตัราการว่างงาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงาน โดยขอ้มลูในตลาดแรงงานเดือนก.ย. จะมีการเปิดเผยวนัที่ 8 ต.ค.นี ้ ซึ่ง Non-Farm จะบ่งชีค้วามแข็งแกร่ง
ของตลาดแรงงาน ขณะที่ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานจะสะทอ้นทิศทางเงินเฟ้อไดม้ากขึน้ คาดว่าเฟดจะใชข้อ้มูลนีป้ระกอบการตัดสิน ใจในการด าเนินนโยบาย
การเงินในรอบการประชุมเฟดเดือนพ.ย.อีกครัง้ ส่งผลใหร้าคาทองค ามีการปรบัฐานรบัผลประชมุเฟดที่เสรจ็สิน้ลง แต่คาดว่า Downside รอบนีจ้ะไม่ลึกมากนัก หากราคา
ทองค ายงัยืนเหนือ Low ของเดือนก.ย.บริเวณ 1,742 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า แมว้่าแรงขายจะลดลงแต่แรงชอ้นซือ้สลบัเขา้มาก็ไม่มาก หาก
ราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ 1,773-1,782 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตัวลงเพื่อสะสมก าลัง หากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตัวเหนือระดับ 
1,758-1,742 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้มีโอกาสเกิดแรงซือ้ดนัราคาฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     เน้นเก็งก ำไรระยะสั้นกำรเข้ำซื้อควรรอรำคำอ่อน
ตัวลงบริเวณแนวรับ 1,758-1,742 ดอลลำรต์่อออนซ ์และหำกรำคำ
ขยับขึน้ควรแบ่งขำยท ำก ำไรบำงส่วนหำกไม่ผ่ำนโซน 1,773-1,782 
ดอลลำรต์่อออนซ ์แต่ถ้ำผ่ำนได้สำมำรถถือสถำนะซือ้ต่อ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 กันยำยน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
23/09/2564 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,767.70 1,764.10 -3.60 -0.20 

Spot Silver ($) 22.66 22.61 -0.05 -0.22 

เงนิบาท (฿/$) 33.45 33.46 0.01 0.03 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.93 76.32 0.39 0.51 

ดชันดีอลลาร ์ 93.44 93.36 -0.08 -0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1691 1.1704 0.00 0.11 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

        1,758   1,742  1,717 
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• (+) ไต้หวัน เอำด้วย สมัครเข้ำร่วมกลุ่มกำรค้ำ CPTPP ไล่หลังจีนที่เพ่ิงประกำศไปเมื่อสัปดำหท์ี่แล้ว  ส  านักข่าว Central News Agency ของ
ทางการเกาะไตห้วนั เปิดเผยว่า รฐับาลไตห้วนัไดย้ื่นใบสมัครขอเขา้ร่วมเป็นภาคีกบัความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก หรือ CPTPP อย่าง
เป็นทางการต่อชาติสมาชิกของ CPTPP ท่ีมี 11 ประเทศแลว้เมื่อวันพุธ (22 กันยายน) ท่ีผ่านมา โดย ซูเจินชาง นายกรฐัมนตรีไตห้วนัไดข้อใหก้ระทรวง
ต่างๆ เตรียมด าเนินการส าหรบัการเจรจาแลว้ รายงานระบุว่า หวงัเหมยฮัว รฐัมนตรีเศรษฐกิจของไตห้วนัจะเปิดเผยรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวใน
วนันี ้(23 กันยายน) ซึ่งเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ รฐัมนตรีเศรษฐกิจของไตห้วนัรายนีเ้พิ่งแสดงความกังวลต่อกรณีท่ีจีนสมคัรเขา้รว่ม CPTPP ท่ีไตห้วนัหวงัว่าจะ
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการยื่นสมคัรเขา้รว่มของไตห้วนั ท่ีแสดงจดุยืนมานานแลว้ว่าตอ้งการเขา้ร่วมกบัความตกลงฉบบันี ้หลายฝ่ายต่างจบัตามองความ
เคลื่อนไหวในครัง้นี ้ดว้ยเกรงว่าอาจเป็นชนวนใหเ้กิดความตึงเครียดภายในภูมิภาค เน่ืองจากสถานะของไตห้วนั โดยขณะนีไ้ต้หวันไม่ไดเ้ป็ นสมาชิก
องคก์รระหว่างประเทศหลายองคก์ร เน่ืองจากจีนยืนกรานว่าไตห้วนัเป็นส่วนหน่ึงของ ‘จีนเดียว’ กระนัน้ในแง่ของเศรษฐกิจ ไตห้วนัเป็นสมาชิกองคก์าร
การคา้โลกและกลุ่มเอเปกดว้ยเช่นเดียวกบัจีน 

• (-) ตลำดหุ้นเอเชียปิดเช้ำบวก หลังปธ.เอเวอรแ์กรนดแ์ถลงฟ้ืนควำมเชื่อมั่นนักลงทุน ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ในแดนบวก หลงัประธานบริษัท
ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ออกแถลงการณส์รา้งความเชื่อมั่นใหก้ับนักลงทุนในช่วงเชา้นี ้ ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 24,388.52 จดุ เพิ่มขึน้ 
166.98 จดุ หรือ +0.69% ส่วนตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดท าการวนันี ้(23 ก.ย.) เนื่องในวนัเริ่มตน้ฤดใูบไมร้ว่ง   นายฮยุ คา หยาน ประธานบริษัทไชน่า เอเวอรแ์ก
รนด ์กรุ๊ป ไดอ้อกแถลงการณส์รา้งความเชื่อมั่นใหก้ับนกัลงทุน โดยกล่าวว่า เอเวอรแ์กรนดจ์ะใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการช่วยเหลือนักลงทุนใน
การไถ่ถอนผลิตภณัฑล์งทุนของบริษัท นายฮยุระบุดว้ยว่า เอเวอรแ์กรนดจ์ะพยายามสรา้งความเชื่อมั่นในการส่งมอบอสงัหาริมทรพัย ์พรอ้มกบัเนน้ย า้ถึง
ความส าคญัของการกลบัมาเร่งสรา้งอสงัหาริมทรพัยท่ี์ไดถู้กระงบัไปก่อนหนา้นี ้ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ถอ้ยแถลงของนายฮยุส่งผลให้ราคาหุน้เอ
เวอรแ์กรนดท์ะยานขึน้กว่า 32% ในการซือ้ขายท่ีตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้ซึ่งเป็นการปรบัตวัขึน้ในวนัเดียวท่ีแข็งแกรง่ที่สดุนับตัง้แต่บริษัทเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหุน้เมื่อปี 2552 และยงัช่วยหนุนราคาหุน้ของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายอื่น ๆ ดีดตวัขึน้ดว้ย รวมถึงหุน้ซนั ฮุง ไก ปรบัตวัขึน้กว่า 1% และ
หุน้คนัทรี การเ์ดน้ ทะยานขึน้ 8%  

• (-)  FDA ไฟเขียวฉีดไฟเซอรเ์ข็มบูสเตอรใ์ห้ผู้สูงอำยุ-กลุ่มเสี่ยงสูงในสหรัฐ ส  านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัอนุมัติใหฉี้ด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มบูสเตอรข์องไฟเซอร์-ไบออนเทคให้กับชาวอเมริกันท่ีมีอายุ 65 ปีขึน้ไปและกลุ่มเสี่ยงสูง หลังจากท่ีประชาชนในกลุ่ม
ดงักล่าวไดร้บัวคัซีนครบ 2 โดสแลว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะท าใหช้าวอเมริกนัจ านวนมากมีสิทธิ์ไดร้บัวคัซีนบูสเตอรใ์นขณะนี ้ ทัง้นี ้มติดงักล่าวของ 
FDA เป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรกึษาดา้นวคัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพในการประชุมนานกว่า 8 ชั่วโมงเมื่อวนัศุกรท่ี์ผ่านมา (17 ก.ย.) 
โดยทางคณะกรรมการฯ โหวต 16-2 คดัคา้นไม่ใหฉี้ดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหแ้ก่ชาวอเมริกันอายุ 16 ปีขึน้ไป ก่อนจะมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หฉี้ดวคัซีนบสูเตอรแ์ก่
ชาวอเมริกนัสงูอายุและผูท่ี้มีความเสี่ยงสงูที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชือ้ ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) เปิดเผยขอ้มลูว่า แมช้าวอเมริกันท่ีมีอาย ุ
65 ปีขึน้ไปจะมีจ านวนราว 17% ของประชากรสหรฐัทั้งหมด แต่กลับเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตจากโรคโควิดมากท่ีสุด โดยคิดเป็น สัดส่วน
มากกว่า 77% ของจ านวนผูเ้สียชีวิตจากโควิดทัง้หมด 

• (-)  วัคซีน "ซ่ือชวน โคลเวอร"์ มีประสิทธิภำพ 79% ในกำรป้องกันโควิดเดลตำ บริษัทซื่อชวน โคลเวอร ์(Sichuan Clover) ผูพ้ฒันาวคัซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 สญัชาติจีนเปิดเผยผลการทดลองวคัซีนระบุว่า วคัซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพ 79% ในการป้องกันการติดเชือ้แบบแสดงอาการรุนแรงทุก
ระดบัท่ีเกิดจากไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา ซึ่งท าใหว้คัซีนนีเ้ป็นวคัซีนของจีนตวัแรกท่ีเปิดเผยขอ้มลูเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาอย่าง
ชดัเจน หลงัจากท่ีสายพนัธุเ์ดลตาไดส้่งผลใหเ้กิดการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ทั่วโลก ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า วคัซีนของซื่อชวน โคลเวอรใ์ชโ้ปรตีนท่ี
จบัตวักับเชือ้ไวรสัเพื่อกระตุน้ใหร้า่งกายสรา้งภูมิคุม้กันต่อเชือ้โควิด-19 ซึ่งเป็นกลไกเดียวกันกบัวคัซีนของบริษัทโนวาแวกซ ์นอกจากนี ้ผลการทดลองยงั
พบว่า วัคซีนของซื่อชวน โคลเวอรม์ีประสิทธิภาพเต็ม 100% ในการป้องกันการติดเชือ้โควิด-19 แบบแสดงอาการหนักจากสายพันธุ์ท่ีมีการตรวจพบ
ระหว่างการทดลองวคัซีนอนัไดแ้ก่ เดลตา, แกมมา และมิว ซึ่งตรวจพบครัง้แรกในอินเดีย, บราซิล และโคลอมเบีย ตามล าดบั และสามารถป้องกนัการติด
เชือ้โควิด-19 แบบแสดงอาการทกุระดบัจากทกุสายพนัธุไ์ด ้67%   

ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคั ทำงเศร ฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท์ี่ 20 ก.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : วนัเคารพผูส้งูอายุ   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   1.5%** 1.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนก.ย. โดย NAHB   76** 75 

วนัองัคารที่ 21 ก.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.   1.73M** 1.63M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.62M** 1.53M 

วนัพธุที่ 22 ก.ย. ไม่ระบุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  -0.10%** -0.10% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนส.ค.  5.88M** 5.99M 

วนัพฤหสับดีที่ 23 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)  <0.25%** <0.25% 

 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections  - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)  - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด: เจอโรม พาวเวล  - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : วนัศารทวิษุวตั (Autumnal Equinox Day)   - - 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.3 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   60.3 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.4 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   58.4 59.0 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.0 60.3 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.0 55.0 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   322K 332K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.7 61.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.1 55.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   0.7% 0.9% 

วนัศกุรท์ี่ 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ย.โดย Ifo   99.0 99.4 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   708K 708K 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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