
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ 1,764.84-1,772.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงชะลอตัว หลังถูกกดดนัจากปัจจยัลบจากราคาบิตคอยน์ที่พุ่งขึน้ทะลุระดับ 

62,000 ดอลลาร์ในวนันี ้ขณะที่นกัลงทนุมีความเชื่อมัน่วา่ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐ (SEC) จะให้การอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ETF บิตคอยน์ 

เพ่ือท าการซือ้ขายในตลาดลว่งหน้า นอกจากนีบ้ิตคอยน์ยงัได้ปัจจยับวกจากรายงานที่วา่ กองทนุของนายจอร์จ โซรอส เจ้าของฉายาพอ่มดการเงิน ได้เข้าลงทนุในบิตคอยน์ 

ประกอบกับคณะที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้ลงมติเม่ือวันศกุร์ แนะน าให้ FDA อนมุตัิการฉีดวคัซีนโควิด-19 โดสที่ 2 ของ

บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เป็นเข็มบสูเตอร์ให้กบัประชาชนที่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป รวมถึงเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ใน

สปัดาห์นี ้หลงัจากที่ใช้มาตรการดงักลา่วมาเป็นเวลานานกวา่เมืองอ่ืน ๆ ในโลกมาตรการควบคมุบางสว่นในเมลเบิร์จจะถกูยกเลิกภายในวนัศกุร์ที่ 22 ต.ค.นี ้อย่างไรก็ตาม

ทองค ายงัได้รับปัจจยัหนนุจากส านกังานสถิติแหง่ชาติจีน รายงานผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ขยายตวัเพียง 4.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งต ่ากว่า

ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะขยายตวัราว 5.2% เป็นการขยายตวัในอตัราที่ช้าที่สดุในรอบ 3 ไตรมาส อีกทัง้กองทพัจีนได้ออกมาประณามสหรัฐและแคนาดาที่ส่งเรือรบ

ผ่านช่องแคบไต้หวันเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่า ทัง้สองประเทศก าลังคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ส าหรับในวันนีแ้นะน าติดตามสหรัฐเปิดเผยข้อมลู

เศรษฐกิจในวนันี ้ซึง่รวมถึงการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย. และดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนต.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     เน้นเก็งก ำไรในกรอบจำกกำรแกว่งตัว หำกรำคำยงั
ไม่ผ่ำนโซน 1,781 ดอลลำร์ต่อออนซ์ รอเปิดสถำนะซือ้ในบริเวณ 
1,764-1,757 ดอลลำร์ต่อออนซ์ (ตัดขำดทุนหำกหลุด 1,757 
ดอลลำร์ต่อออนซ์) เพื่อไปรอพิจำรณำแนวรับถดัไป 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 ตุลำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18/10/2564 11:57 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,766.45 1,767.90 1.45 0.08 

Spot Silver ($) 23.26 23.31 0.05 0.21 

เงนิบาท (฿/$) 33.46 33.47 0.01 0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,050 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.89 85.75 0.86 1.01 

ดชันดีอลลาร ์ 93.96 94.10 0.14 0.15 

เงนิยโูร (€/$) 1.1599 1.1579 0.00 -0.17 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

       1,757   1,745  1,731 
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 (+) ส ำนักงำนสถติแิห่งชำติจีน (NBS) รำยงำน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ไตรมำส 3 ขยำยตัวเพียง 4.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ซึง่ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตวัราว 5.2% และเป็นการขยายตวัในอตัราท่ีช้าท่ีสุดในรอบ 3 ไตรมาส โดยเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบ
จากปัญหาขาดแคลนพลงังาน, การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการท่ีรัฐบาลควบคมุภาคอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีแ้ม้เศรษฐกิจจีนซึง่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลกสามารถฟืน้ตวัจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แตก่ารฟืน้ตวัเป็นไปอย่างล่าช้าเน่ืองจากกิจกรรมในภาคการผลิตชะลอตวัลง ประกอบกบัการ
อปุโภคบริโภคที่อ่อนแรงลง และภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีชะลอตวัลงเน่ืองจากรัฐบาลออกมาตรการควบคมุอย่างเข้มงวด 

 (+) กองทัพจีนได้ออกมำประณำมสหรัฐและแคนำดำที่ส่งเรือรบผ่ำนช่องแคบไต้หวันเม่ือสัปดำห์ที่แล้ว โดยระบุว่า ทัง้สองประเทศก าลงัคกุคาม
สนัตภิาพและเสถียรภาพในภมูิภาค กองบญัชาการภาคตะวนัออกของจีน กล่าววา่ จีนได้ตดิตามความเคล่ือนไหวของเรือรบ และจบัตาตลอดการเดินทาง 
ทางด้านกองทพัสหรัฐระบุว่า เรือยูเอสเอส ดิวอี ้(USS Dewey) ซึง่เป็นเรือพิฆาตอาร์เลห์เบิร์ก แล่นผ่านน่านน า้บริเวณช่องแคบไต้หวนั พร้อมกบัเรือฟริ
เกต เอชเอ็มซีเอส วินนีเพ็ก (HMCS Winnipeg) ของแคนาดา เม่ือวนัพฤหสัและวนัศกุร์ท่ีผ่านมา โดยความเคล่ือนไหวดงักล่าวถือเป็นการตอกย า้ความ
มุ่งมัน่ของสหรัฐและพนัธมิตรด้านการเปิดเสรีในภมูิภาคอินโด-แปซฟิิก 

 (-) รำคำบิตคอยน์พุ่งขึน้ทะลุระดับ 62,000 ดอลลำร์แล้วในวันนี  ้ขณะท่ีนักลงทุนมีความเช่ือมั่นว่า คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์สหรัฐ (SEC) จะให้การอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ETF บิตคอยน์เพ่ือท าการซือ้ขายในตลาดล่วงหน้าณ เวลา 11.11 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์
พุ่งขึน้ 2,628 ดอลลาร์ หรือ 4.42% แตะที่ 62,100 ดอลลาร์ ราคาบทิคอยน์พุ่งขึน้ตอ่เน่ืองตัง้แตว่นัศกุร์ท่ีผ่านมา หลงัจากส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดย
อ้างแหล่งข่าววา่ SEC มีแนวโน้มท่ีจะให้การอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ETF บิตคอยน์เพ่ือท าการซือ้ขายในตลาดล่วงหน้า รายงานล่าสุดระบุว่า ProShares ซึง่
บริษัทจดัการสินทรัพย์ของสหรัฐได้เปิดเผยรายงานท่ีย่ืนตอ่ SEC เม่ือวนัศกุร์ (15 ต.ค.) ว่า กองทนุ ETF สญัญาล่วงหน้าบิตคอยน์ของ ProShares จะเร่ิม
การซือ้ขายในสัปดาห์นี ้ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาส าคญัของการพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐ  นอกจากนี ้บิตคอยน์ยังได้ปัจจัยบวกจากรายงานท่ีว่า 
กองทนุของนายจอร์จ โซรอส เจ้าของฉายาพ่อมดการเงิน ได้เข้าลงทนุในบติคอยน์ 

 (-)  เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียเตรียมผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ในสัปดำห์นี ้หลงัจากท่ีใช้มาตรการดงักล่าวมาเป็นเวลานานกว่าเมืองอ่ืน 
ๆ ในโลกมาตรการควบคุมบางส่วนในเมลเบิร์จจะถูกยกเลิกภายในวนัศุกร์ท่ี 22 ต.ค.นี ้โดยเมืองเมลเบิร์นมีการล็อกดาวน์มาแล้วทัง้สิน้ 6 ครัง้ เป็น
ระยะเวลารวมกนั 262 วนั หรือเกือบ 9 เดือนนบัตัง้แต่มี.ค. 2564 ส่ือออสเตรเลียและส่ือประเทศอ่ืน ๆ รายงานว่า น่ีเป็นการล็อกดาวน์ท่ีนานท่ีสุดในโลก 
โดยท าลายสถิติของเมืองบัวโนสไอเรสท่ีนาน 234 วัน แม้ว่ายอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มสูงขึน้ในรัฐวิกตอเรีย แต่อัตราการฉีดวคัซีนครบ 2 โดสของ
ประชาชนในรัฐแหง่มีแนวโน้มที่จะแตะระดบั 70% ในสปัดาห์นี ้ท าให้สามารถคลายล็อกดาวน์ในเมืองเมลเบร์ินซึง่เป็นเมืองหลวงของรัฐวกิตอเรียได้ 

 (-) คณะท่ีปรึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (FDA) ของสหรัฐได้ลงมต ิอนุมัตกิำรฉีดวัคซีนโควดิ-19 โดสที่ 2 ของบริษัทจอห์น
สนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เป็นเข็มบูสเตอร์ คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวคัซีนและผลิตภณัฑ์ชีววิทยาท่ีเก่ียวข้อง (Vaccines and Related Biological 
Products Advisory Committee) ได้ลงมตเิป็นเอกฉนัท์แนะน าให้ FDA อนมุตักิารฉีดวคัซีนโควดิโดสท่ีสองของ J&J เป็นเข็มกระตุ้นอย่างเร็วท่ีสุด 2 เดือน
หลงัจากท่ีฉีดเข็มแรกให้กบัประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป              

 (-) เฟซบุ๊กเปิดเผยแผนจ้ำงงำนในยุโรปเพิ่ม 10,000 อัตรำภำยใน 5 ข้ำงหน้ำ เพ่ือพฒันาโลกดจิิทลัที่เรียกวา่ "เมตาเวร์ิส" (Metaverse) 
เฟซบุ๊กประกาศเม่ือวานนีว้า่ บริษัทเตรียมจ้างวิศวกรทกัษะสูงจากหลายประเทศในสหภาพยุโรป (EU) โดยเน้นการรับสมคัรในเยอรมนี, ฝร่ังเศส, อิตาลี, 
สเปน, โปแลนด,์ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ นายนิก เคลกก์ ประธานฝ่ายกิจการในต่างประเทศของเฟซบุ๊กแ ละนายฮาเวียร์ โอลิแวน รองประธานฝ่าย
ผลิตภณัฑ์หลกั ออกแถลงการณ์ร่วมในเวบ็ไซต์ระบุว่า "ภูมิภาคยุโรปมีความส าคญัต่อเฟซบุ๊กอย่างมาก" และ "ยุโรปเป็นส่วนส าคญัของความส าเร็จของ
เรา ไม่วา่จะเป็นพนกังานจ านวนหลายพนัคนในยุโรป หรือกิจการหลายล้านรายท่ีใช้แอปพลิเคชนัและเคร่ืองมือของเราในทกุ ๆ วนั และในขณะเดียวกนั 
เฟซบุ๊กก็มีส่วนช่วยให้บริษัทในยโุรปและระบบเศรษฐกิจประสบความส าเร็จเช่นกนั"                                                                                                                                                                                                               
                                                                                       ที่มำ : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 

 

 



      กำรประกำศตัวเลขส ำคั ทำงเศรษฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐั  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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  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- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ต.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2021   4.9%** 7.9% 

 20.15น. สหรัฐ  การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนก.ย.   0.3% 0.4% 

 20.15น. สหรัฐ  อตัราการใช้ก าลงัการผลิต เดือนก.ย.   76.6% 76.4% 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   75 76 

วนัองัคารท่ี 19 ต.ค. 19.30น. สหรัฐ  การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ย.   1.67M 1.72M 

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ย.   1.61M 1.62M 

วนัพธุท่ี 20 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   1.1% 1.5% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   3.2% 3.2% 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   3.4% 3.4% 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 6.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ต.ค. 01.00น. สหรัฐ  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐ  ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   24.3 30.7 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   298K 293K 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนก.ย.จาก Conference Board   0.5% 0.9% 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.   6.03M 5.88M 

วนัศกุร์ท่ี 22 ต.ค. 13.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.   0.7% -0.9% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.8 58.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.2 56.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.3 58.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.4 56.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   55.6 57.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   54.5 55.4 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   60.5 60.7 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.3 54.9 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 17 ตลุาคม 2564 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 
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