
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัในกรอบ 1,761.60-1,775.68 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีการรีบาวน์กลบัขึน้มา โดยมีปัจจยัหนนุมาจากคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ 

(JCS) เปิดเผยวา่เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุไมท่ราบชนิดลงสู่ทะเลตะวนัออก หรือทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้านี ้โดยการกระท าดงักลา่วอาจบัน่ทอนความพยายามของเกาหลี

ใต้ท่ีจะฟืน้ฟกูารเจรจากบัเกาหลีเหนือ JCS ยงัระบวุา่ หน่วยขา่วกรองของเกาหลีใต้และสหรัฐก าลงัวิเคราะห์ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับขีปนาวธุดงักลา่ว พร้อมก าลงัจบัตา

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยงัคงอยู่ในภาวะเตรียมความพร้อมภายใต้ความร่วมมือกบัสหรัฐเพื่อรับมือหากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุอีก ประกอบกบัหลงัจากท่ีนาย

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้วา่การ BoE สง่สญัญาณบง่ชีว้า่ BoE มีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตก่ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีท่ีแล้วเพื่อรับมือกบัเงิน

เฟ้อท่ีพุง่ขึน้ แตข่ณะเดียวกนัทองค ายงัถกูกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียท่ีเปิดปรับตวัขึน้ในเช้านี ้ขานรับปัจจยับวกจากดชันี S&P500 ท่ีปิดในแดนบวกตอ่เน่ืองเป็นวนัท่ี 4 

เน่ืองจากแรงซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกทัง้ ProShares ซึง่เป็นบริษัทจดัการสินทรัพย์ของสหรัฐยืนยนัวา่ กองทนุ ETF สญัญาลว่งหน้าบิตคอยน์ของ 

ProShares จะเร่ิมการซือ้ขายอย่างเป็นทางการในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ในวนันี ้(19 ต.ค.) ท าให้แรงซือ้ยงัอยู่ในระดบัจ ากดั ส าหรับในวนันีแ้นะน าติดตามสหรัฐ

เปิดเผยข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ย. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     การเข้าซือ้พิจารณาโซนแนวรับบริเวณ 1,760-
1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,757 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรหากราคาทองค า
ไม่ผ่านโซน 1,781-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19/10/2564 12:02 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,764.53 1,774.82 10.29 0.58 

Spot Silver ($) 23.17 23.48 0.31 1.34 

เงนิบาท (฿/$) 33.46 33.37 -0.09 -0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,950 28,050 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.10 84.39 0.29 0.34 

ดชันดีอลลาร ์ 93.95 93.67 -0.28 -0.30 

เงนิยโูร (€/$) 1.1610 1.1646 0.00 0.31 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,757   1,745  1,731 

        1,781   1,800  1,817 

 

 



 

 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตัวขึน้ ขานรับปัจจัยบวกจากดัชนี S&P500 ท่ีปิดในแดนบวกตอ่เน่ืองเป็นวนัท่ี 4 เน่ืองจากแรงซือ้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสปัดาห์นี ้ข้อมลูจาก FactSet ระบุว่า ขณะนี ้บริษัทจ านวน 41 
แห่งในดชันี S&P 500 ได้รายงานผล ประกอบการในไตรมาส 3 แล้ว โดย 80% จากจ านวนดงักล่าว ต่างก็มีก าไรสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้นัก
ลงทนุยงัจบัตาหุ้นของบริษัทท่ีเป็นซพัพลายเออร์ของแอปเปิล หลงับริษัทได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ HomePod Mini, AirPods รุ่นท่ี 3 และ Mac 
Book Pro 

  (-) ProShares ยืนยันว่า กองทุน ETF สัญญาล่วงหน้าบิตคอยน์ จะเร่ิมการซือ้ขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ในวันนี ้(19 ต.ค.) โดย 
ProShares ถือเป็นบริษัทแรกท่ีน ากองทุน ETF บิตคอยน์เข้าเทรดในตลาด ทัง้นี ้กองทนุ ETF บิตคอยน์ของ ProShares ซึง่ใช้ช่ือว่า ProShares Bitcoin 
Strategy ETF จะท าการซือ้ขายในตลาด NYSE Arca โดยใช้สญัลกัษณ์ “BITO” และจะเป็นกองทนุซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าบิตคอยน์ ไม่ใช่การซือ้ขายบิต
คอยน์ในตลาดสปอต 

 (-) ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึน้ในวันนี  ้โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของดชันี Nasdaq ท่ีตลาดหุ้นนิวยอร์ก และนัก
ลงทุนมีความหวงัมากขึน้ว่าจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมมากขึน้เพ่ือช่วยหนุนเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น เน่ืองจากเร่ิมมีการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกตัง้
ทัว่ไปท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 31 ต.ค.นี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดบั 29,213.04 จุด เพิ่มขึน้ 187.58 จุด หรือ +0.65% หุ้นบวก
เช้านีน้ าโดยกลุ่มเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั, กลุ่มขนส่งทางทะเล ตลอดจนกลุ่มข้อมลูและการส่ือสาร 

 (+) ตลาดการเงนิคาดการณ์ว่า BoE จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมนโยบายการเงินทัง้ในเดือนพ.ย. และธ.ค. รวมทัง้จะปรับอตัราดอกเบีย้
ขึน้ต่อไปในปีหน้า หลงัจากท่ีนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ ว่าการ BoE ส่งสญัญาณบ่งชีว้่า BoE มีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ในปีท่ีแล้ว เพ่ือรับมือกบัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ 

 (+) คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยงิขีปนาวุธไม่ทราบชนิดลงสู่ทะเลตะวันออก หรือทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้า
นี ้โดยการกระท าดงักล่าวอาจบัน่ทอนความพยายามของเกาหลีใต้ท่ีจะฟืน้ฟูการเจรจากบัเกาหลีเหนือแถลงการณ์ของ JCS ระบุว่า กองทพัเกาหลีใต้จบั
สญัญาณได้ว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งซึง่ยงัไม่สามารถระบุชนิดได้ โดยยิงจากเมืองซินโปในจงัหวดัฮมักยองเหนือ และตกลงสู่ทะเลตะวนัออก 
JCS ยงัระบดุ้วยว่า หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้และสหรัฐก าลงัวิเคราะห์ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัขีปนาวธุดงักล่าว พร้อมระบุว่า กองทพัเกาหลีใต้ก าลงั
จบัตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยงัคงอยู่ในภาวะเตรียมความพร้อมภายใต้ความร่วมมือกบัสหรัฐเพ่ือรับมือ หากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุอีก  ทางด้าน
ท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศว่า จะจดัการประชุมสภาความมัน่คงแห่งชาติ (NSC) ในช่วงเช้าวนันี ้เพ่ือหารือเก่ียวกับการยิงขีปนาวธุล่าสุด
ของเกาหลีเหนือ 

 (+) ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุเดลตาได้ขัดขวางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี คาดว่าภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจจะเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเท่านัน้ รายงานการประชุมระบุว่า กรรมการของ RBA คาดว่า
เศรษฐกิจออสเตรเลียจะกลับมาขยายตัวอีกครัง้ในไตรมาส 4/2564 แต่การฟื้นตัวจะช้ากว่าในช่วงปลายปี 2563 หรือในช่วงต้นปี 2564 นอกจากนี ้
กรรมการ RBA มองว่า นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายน้อยลงจะส่งผลให้ราคาท่ีอยู่อาศยัและการขยายตวัของสินเช่ือลดลง แต่ก็จะส่งผลให้การจ้างงาน
น้อยลง และการขยายตวัของคา่จ้างลดลงด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการ RBA ยงัคงเน้นย า้มมุมองท่ีว่า RBA จะยงัไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายจนกว่าจะ
ถงึปี 2567 เม่ือพิจารณาจากคา่จ้างและอตัราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในภาวะซบเซา                                                                                        
                                                                                 
                                                                                ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 20.15น. สหรัฐ  การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนก.ย.   -1.3%** 0.4% 

 20.15น. สหรัฐ  อตัราการใช้ก าลงัการผลิต เดือนก.ย.   75.2%** 76.4% 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   80** 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. องัก ษ 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 

วนัพ หสับดีท่ี 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. องัก ษ ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.   0.7% -0.9% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.8 58.4 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.2 56.2 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.3 58.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.4 56.4 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   55.6 57.1 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   54.5 55.4 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   60.5 60.7 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (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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