14 กันยายน 2564
ระหว่างวัน หากราคาทองค าไม่ ผ่าน 1,800-1,802
ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสเกิดแรงขายกลับมากดดันราคาเพิ่ม
อาจเห็นการอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับระดับ 1,782-1,775 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะเกิดแรง
ซือ้ สลับเข้ามาพยุงราคาไว้

1,775

1,757

1,740

1,802

1,816

1,833

ที่มา : Aspen

สรุ ป ทำเนียบขำวเปิ ดเผยว่ำ สหรัฐยังคงพร้อมที่จะร่วมมือกับเกำหลีเหนือ หลังจำกที่เกำหลีเหนือทดสอบยิงขีปนำวุธร่อนพิสั ยไกล (long-range cruise
missile) รุ่นใหม่ ในช่วงสุดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยแครีน ฌ็ อ ง ปิ แ อร์ รองเลขำธิ กำรทำเนี ยบขำวแถลงต่อ สื่อ มวลชนว่ำ "จุดยืนของเรำต่ อเกำหลีเหนือ นั้น ไม่
เปลี่ ยนแปลง" พร้อ มเสริมว่ำ "เรำพร้อ มที่จะมีส่วนร่วมทำงกำรทูตกับ เกำหลีเหนือ เพื่ อ บรรลุเป้ำหมำ ยของเรำในกำรปลดอำวุธนิวเคลียร์อ ย่ำงสมบูรณ์บ น
คำบสมุทรเกำหลี" แนวโน้มดังกล่ำวบั่นทอนแรงซือ้ ทองคำในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่ำงไรก็ตำม แนะนำจับตำกำรเปิ ดเผยดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค (CPI) เดือน
ส.ค.ของสหรัฐในเวลำ 19.30 น.วันนี ้ ตำมเวลำไทย โดยคำดว่ำดัชนี CPI จะสำมำรถบอกทิศทำงเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชัดเจนมำกขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อคำดกำรณ์
เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐ(เฟด) ซึ่งอำจส่งผลให้ตลำดผันผวนได้ แนะนำเน้นเก็งกำไรจำกกำรแกว่งตัว โดยเปิ ดสถำนะขำยที่แนว
ต้ำนบริเวณ 1,800-1,802 ดอลลำร์ต่อออนซ์ และหำกรำคำขยับลงควรแบ่งปิ ดสถำนะขำยเพื่อทำกำไรบำงส่วนหำกรำคำทองคำไม่หลุดแนวรับโซน 1,782-1,775
ดอลลำร์ต่อออนซ์ แต่ถำ้ หลุดสำมำรถถือสถำนะขำยต่อ

ตารางที่ 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
14/09/2564 15:30 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลีย
่ นแปลง

% เปลีย
่ นแปลง

Spot Gold ($)

1,793.30

1,790.14

-3.16

-0.18

Spot Silver ($)

23.71

23.71

0.00

0.00

เงินบาท (฿/$)

32.86

32.90

0.04

0.12

ทองคาแท่ง 96.50% (บาท)

27,850

27,900

50

0.18

นา้ ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

73.62

74.06

0.44

0.60

ด ัชนีดอลลาร์

92.61

92.53

-0.08

-0.09

เงินยูโร (€/$)

1.1809

1.1822

0.00

0.11

ที่มา : Aspen

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดลบ นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้ อสหรัฐ ตลำดหุน้ ยุโรปเปิ ดตลำดปรับตัวลงในวันนี ้ โดยหุน้ กลุ่มสินค้ำหรูหรำและเหมืองแร่ดิ่ง
ลงฉุดตลำด ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงจับตำกำรเปิ ดเผยดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐในเวลำ 19.30 น.วันนี ้ ตำมเวลำไทย โดยคำดว่ำ
ดัชนี CPI จะสำมำรถบอกทิศทำงเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชดั เจนมำกขึน้ ก่อนที่กำรประชุมนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) จะมีขึน้ ในวันที่ 21 22 ก.ย.นี ้ ดัชนี STOXX 600 เปิ ดที่ระดับ 467.57 จุด ลดลง 0.12 จุด หรือ -0.03% ดัชนี DAX ตลำดหุน้ เยอรมนีเปิ ดตลำดวันนีท้ ี่ 15,697.72 จุด ลดลง
3.70 จุด หรือ -0.02% และดัชนี CAC-40 ตลำดหุน้ ฝรั่งเศสเปิ ดตลำดวันนีท้ ี่ 6,672.19 จุด ลดลง 4.74 จุด หรือ -0.07%
• (+) เดโมแครตเสนอขึน้ ภาษีกาไรจากการลงทุน 28.8% หาเงินอุดหนุนงบประมาณ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตได้เสนอ
ให้มีกำรปรับขึน้ ภำษี กำไรที่ได้จำกกำรลงทุน (capital gains tax) และเงินปั นผลขึน้ สู่ระดับ 28.8% ซึ่งเป็ นหนึ่งในมำตรกำรปฏิรูปภำษี ที่พ่งุ เป้ำเรียกเก็บ
จำกชำวอเมริกันที่ร่ำรวย และเป็ นเงื่อนไขสำคัญในกำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยงบประมำณวงเงิน 3.5 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ ทัง้ นี ้ ภำษี กำไรจำกกำรลงทุนในระยะ
ยำว (long-term capital gains tax) จะถูกปรับขึน้ เป็ น 25% จำกปัจจุบนั ที่ระดับ 20% โดยกำไรจำกกำรลงทุนในระยำวคือกำไรที่ได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน
หลังจำกที่ถือครองมำเป็ นเวลำกว่ำ 1 ปี นอกจำกนี ้ จะมีกำรเรียกเก็บภำษี ส่วนเพิ่ม (surtax) จำกรำยได้กำรลงทุนสุทธิที่ระดับ 3.8% รวมเป็ นภำษี ที่จะ
เรียกเก็บทัง้ สิน้ 28.8% สำหรับภำษี ใหม่นนั้ จะเรียกเก็บกับผูท้ ี่ขำยหุน้ และขำยสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ หลังจำกวันที่ 13 ก.ย. 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งเป็ นวันที่
สมำชิกพรรคเดโมแครตในสภำผูแ้ ทนรำษฎรได้เริ่มเสนอให้กำรจัดเก็บภำษี เ หล่ำนีม้ ีผลบังคับใช้ทำงกฎหมำย คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำวิธีกำรจัดหำ
รำยได้ของสภำผูแ้ ทนรำษฎรสหรัฐ (House Ways and Means Committee) ระบุว่ำ นับตัง้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป บรรดำผูเ้ สียภำษี ของสหรัฐจะถูกเรียก
เก็บภำษีที่อตั รำสูงสุดหำกมีรำยได้เกิน 400,000 ดอลลำร์ (สำหรับคนโสด), 425,000 ดอลลำร์ (สำหรับหัวหน้ำครัวเรือน) และ 450,000 ดอลลำร์ (สำหรับ
คู่สมรส) โดยตัวเลขดังกล่ำวสอดคล้องกับที่คณะบริหำรของปธน.ไบเดนให้คำมั่นสัญญำไว้ว่ำจะไม่ปรับขึน้ ภำษี สำหรับภำคครัวเรือนที่มีรำยไ ด้นอ้ ยกว่ำ
400,000 ดอลลำร์
• (-) สหรัฐยืนยันยังพร้อมเจรจากั บ เกาหลีเหนื อ แม้จะทดสอบขีป นาวุ ธ ทำเนียบขำวเปิ ดเผยว่ำ สหรัฐยังคงพร้อมที่จะร่วมมือกับเกำหลีเหนือ
หลังจำกที่ เกำหลี เหนื อ ทดสอบยิ ง ขีป นำวุธร่อ นพิ สัย ไกล (long-range cruise missile) รุ่น ใหม่ ในช่ วงสุด สัป ดำห์ที่ ผ่ ำ นมำ แครีน ฌ็ อ ง ปิ แ อร์ รอง
เลขำธิกำรทำเนียบขำวแถลงต่อ สื่อมวลชนว่ำ "จุดยืนของเรำต่อเกำหลีเหนือนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลง" พร้อมเสริมว่ำ "เรำพร้อมที่จะมีส่วนร่วมทำงกำรทูตกับ
เกำหลีเหนือเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของเรำในกำรปลดอำวุธนิวเคลียร์อย่ำงสมบูรณ์บนคำบสมุทรเกำหลี" ฌ็อง ปิ แอร์ ยืนยันถึงแนวทำงปฏิบตั ิที่ เหมำะสมของ
ฝ่ ำยบริหำรของประธำนำธิบดีโจ ไบเดน สำหรับวิธีกำรรับมือกับเกำหลีเหนือ ซึ่งเปิ ดกว้ำงสำหรับแนวทำงกำรทูตเพื่อสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรเพิ่มควำม
ปลอดภัยให้กับสหรัฐและพันธมิตร ฌ็อง ปิ แอร์ กล่ำวเสริมว่ำ "เรำพร้อมเจรจำข้อเสนอทุกที่และทุกเวลำโดยไม่มีเงื่อนไข" สำนักข่ำวกล ำงของเกำหลี
(KCNA) รำยงำนว่ำ เกำหลีเหนือประสบควำมสำเร็จในกำรทดสอบยิงขีปนำวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ใหม่เมื่อวันเสำร์และอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ โดยกำรทดสอบ
ขีปนำวุธครัง้ ล่ำสุดเกิดขึน้ หลังจำกกำรซ้อมรบร่วมระหว่ำงเกำหลีใต้และสหรัฐเมื่อเดือนส.ค. ที่ผ่ำนมำ ทัง้ นี ้ นำยจอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลำโหม
สหรัฐ แถลงต่อสื่อมวลชนว่ำ "เรำทรำบถึงรำยงำนกำรทดสอบยิงขีปนำวุธร่อนพิสยั ไกลเหล่ำนี"้ โดยสหรัฐกำลังปรึกษำหำรือกับพันธมิตรระดับภู มิภำคและ
ติดตำมสถำนกำรณ์ พร้อมให้กำรรับประกันถึงควำมปลอดภัยต่อญี่ปนุ่ และเกำหลีใต้
• (-) DBS คาดดีมานด์คริปโตฯ ทั่วโลกพุ่ง ดันแพลตฟอร์มดิจิทัลคึกคัก หลังนักลงทุนเริ่มให้การยอมรับมากขึน้ DBS ธนำคำรที่ใหญ่ ที่สุดใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประเมินจำกมูลค่ำสินทรัพย์ ออกมำคำดกำรณ์ทิศทำงตลำดคริปโตเคอร์เรนซีโลกว่ำมีแนวโน้มเติบโตอย่ำง ต่อเนื่อง
ในช่วงหลำยปี นับจำกนี ้ โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลพวงจำกกำรที่นักลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพำะนักลงทุนกลุ่มสถำบันให้กำรยอมรับกับสถำนะของสกุลเงินดิจิทลั
หรือ คริป โตเคอร์เรนซี กันมำกขึน้ กำรคำดกำรณ์ในครั้งนี ้มีขึน้ หลังจำกที่ แพลตฟอร์ม ซือ้ ขำยคริป โตเคอร์เรนซีข องทำงธนำคำรอย่ำง DBS Digital
Exchange ได้รบั เสียงตอบรับที่ดีเกินคำด แม้จะเป็ นบริกำรที่เปิ ดให้เฉพำะผูท้ ี่สมัครเป็ นสมำชิกเท่ำนัน้ ก็ตำม โดยควำมต้องกำรส่วนใหญ่มำจำกนักลงทุน
สถำบัน นักลงทุนกระเป๋ ำหนัก และบริษัทบริหำรจัดกำรกองทุนที่ดูแลสินทรัพย์ให้กับบรรดำครอบครัวเศรษฐี ทงั้ หลำย ธนำคำร DBS ประเมินว่ำ บริกำร
แพลตฟอร์มดิจิทลั ที่ว่ำนีจ้ ะมีจำนวนสมำชิกเพิ่มขึน้ 2 เท่ำจำกปัจจุบนั มำอยู่ที่ 1,000 คนภำยในเดือนธันวำคมนี ้ และจะมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องรำว 2030% ในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำ
ทีม่ า : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai

การประกาศตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา

วันจันทร์ที่ 13 ก.ย.

-

ประเทศ
-

-

-

NFIB เปิ ดเผยดัชนีภำวะธุรกิจขนำดเล็กเดือนส.ค.

99.0

99.7

19.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.

0.4%

0.5%

19.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีรำคำผูบ้ ริโภคพืน้ ฐำน (Core CPI) เดือนส.ค.

0.3%

0.3%

13.00น. อังกฤษ

ดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.

2.9%

2.0%

19.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีภำวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)

17.1

18.3

20.15น. สหรัฐฯ

กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือนส.ค.

0.4%

0.9%

20.15น. สหรัฐฯ
21.30น. สหรัฐฯ

อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตเดือนส.ค.

76.3%

76.1%

ตัวเลขสต็อกนำ้ มันรำยสัปดำห์

-

-1.5M

ยอดค้ำปลีกพืน้ ฐำนเดือนส.ค.

-0.2%

-0.4%

ยอดค้ำปลีกเดือนส.ค.

-0.8%

-1.1%

19.30น. สหรัฐฯ
19.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีภำคกำรผลิตจำกเฟดฟิ ลำเดลเฟี ยเดือนก.ย.

18.9

19.4

จำนวนผูข้ อรับสวัสดิกำรว่ำงงำนรำยสัปดำห์

316K

310K

21.00น. สหรัฐฯ

สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจเดือนก.ค.

0.5%

0.8%

13.00น. อังกฤษ

ยอดค้ำปลีกเดือนส.ค.

0.5%

-2.5%

16.00น. เยอรมนี
21.00น. สหรัฐฯ

ดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนส.ค.

3.0%

2.2%

คำดกำรณ์ควำมเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค จำก UoM

71.9

70.3

21.00น. สหรัฐฯ

คำดกำรณ์อตั รำเงินเฟ้อ จำก UoM

-

4.6%

วันอังคำรที่ 14 ก.ย. 17.00น. สหรัฐฯ

วันพุธที่ 15 ก.ย.

ไม่มีตวั เลขสำคัญทำงเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 19.30น. สหรัฐฯ
19.30น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.

ความสาคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน

รายการ

หมำยเหตุ: ระดับควำมสำคัญของเหตุกำรณ์

มำก

ปำนกลำง

น้อย

*ที่มำ : forexfactory.com ข้อมูลวันที่ 10 กันยำยน 2564 ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลังได้

-

ประกำศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที่มีกำรประกำศออกมำ

