
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าชว่งเช้าแกวง่ตวัในกรอบ 1,766.60-1,774.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตวัลงมาเล็กน้อย จากปัจจยัลบที่ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้เหนือระดบั 63,000 ดอลลาร์ 

เฉียด 2,100,000 บาทเม่ือคืนวานนี ้ใกล้ทบุสถิติสงูสดุตลอดกาล ขานรับการเปิดตวักองทนุ ETF บิตคอยน์เป็นครัง้แรกในตลาดหุ้นนิวยอร์กเม่ือวานนี ้รวมถึงดชันีนิกเกอิตลาด

หุ้นโตเกียวปิดบวกเช้านี ้โดยได้แรงหนนุจากดชันีดาวโจนส์ของสหรัฐที่ปรับตวัขึน้เม่ือคืนวานนีจ้ากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐ และ

ยอดสง่ออกของญ่ีปุ่ นในเดือนก.ย.เพ่ิมขึน้เกินคาด และขยายตวัในอตัราเลขสองหลกัติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ซึ่งนับเป็นสญัญาณบวกต่อเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันทองค ามี

แรงหนนุจากกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียในปีนี ้คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียจะมีการขยายตวั 6.5% ต ่า

กวา่ตวัเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ที่ระดบั 7.6% อีกทัง้ความตงึเครียดในคาบสมทุรเกาหลี โดยเกาหลีเหนือยืนยนัวา่ ขีปนาวธุที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบเม่ือวานนีเ้ป็นขีปนาวธุ

ที่ยิงจากเรือด าน า้(SLBM) ความเคลื่อนไหวดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่เกาหลีเหนือมีเป้าหมายที่จะน าเรือด าน า้ติดขีปนาวธุออกปฏิบตัิการให้เร็วขึน้ ขณะที่ท าเนียบขาวได้เตือน

ให้เกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงการกระท าที่ยัว่ย ุประเด็นดงักลา่วชว่ยพยงุทองค าไว้ ส าหรับในวนันีแ้นะน าติดตามอตัราเงินเฟ้อเดือนก.ย.ขององักฤษและอีย ูและสต็อกน า้มนัราย

สปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                     เข้าซือ้เพื่ อเก็งก าไรระยะสั ้นหากราคาทองค า

สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,766-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และ

ทยอยปิดสถานะท าก าไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 

1,789-1,792 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 ตุลาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
20/10/2564 11:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,769.20 1,773.82 4.62 0.26 

Spot Silver ($) 23.64 23.78 0.14 0.59 

เงนิบาท (฿/$) 33.34 33.37 0.04 0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,100 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 85.10 84.64 -0.46 -0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 93.79 93.69 -0.10 -0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.1629 1.1647 0.00 0.15 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,760   1,747  1,731 

        1,792   1,808  1,821 

 

 



 

 

 (+) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียในปีนี ้ขณะท่ีเตือนว่าการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม่, ปัญหาหว่งโซอ่ปุทาน และแรงกดดนัจากเงินเฟ้อ จะสร้างความเส่ียงในช่วงขาลงต่อแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของเอเชีย ทัง้นี ้รายงาน Regional economic outlook : Asia and Pacific ระบุว่า IMF คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียจะมีการขยายตวั 6.5% ในปีนี ้ต ่ากว่า

ตวัเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ท่ีระดบั 7.6% 

  (+) อุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐส่อแววเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานรอบใหม่  ซึง่จะส่งผลกระทบต่อร้านขายของช าและร้านอาหารทัง้ในแง่

ของการขาดแคลนวตัถดุบิและการขนส่งท่ีล่าช้า ขณะผู้คนเร่ิมกกัตนุสินค้า ซึง่อาจส่งผลให้ราคาจะพุ่งสงูขึน้ในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า 

 (+) เกาหลีเหนือยืนยันว่า ขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยงิทดสอบเม่ือวานนีเ้ป็นขีปนาวุธที่ยิงจากเรือด าน า้ (SLBM) ขณะท่ีนกัวิเคราะห์ระบุว่า ความ

เคล่ือนไหวดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เกาหลีเหนือมีเป้าหมายท่ีจะน าเรือด าน า้ติดขีปนาวุธออกปฏิบตัิการให้เร็วขึน้ ทางด้านส านักข่าวกลางเกาหลี 

(KCNA) ได้ออกแถลงการณ์ยืนยนัถงึการทดสอบขีปนาวธุครัง้นี ้หลงัจากท่ีกองทพัเกาหลีใต้แสดงความเช่ือมัน่ว่า เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวธุ SLBM 

ทางชายฝ่ังตะวนัออก และนบัเป็นการทดสอบยิงครัง้ล่าสดุท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในช่วงที่ผ่านมา KCNA ยงัระบุว่า ขีปนาวธุ SLBM ท่ียิงเม่ือวานนีเ้ป็นรุ่น

ใหม่ และถูกยิงออกจากเรือด าน า้ล าเดียวกนัท่ีใช้ในการทดสอบยิงขีปนาวธุรุ่นเก่าเม่ือปี 2559 ขณะท่ีท าเนียบขาวได้เตือนให้เกาหลีเหนือหลีกเล่ียงการ

กระท าท่ียัว่ยุ โดยนางเจน ซากี โฆษกท าเนียบขาวกล่าวว่า สหรัฐยงัคงเปิดโอกาสท่ีจะร่วมมือทางการทตูกบั เกาหลีเหนือในประเด็นด้านโครงการอาวุธ 

อย่างไรก็ดี จนถงึขณะนี ้รัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงปฏิเสธข้อเสนอดงักล่าว พร้อมกล่าวหาว่าแม้สหรัฐและเกาหลีใต้จะเจรจาตามแนวทางทางการทตู แต่

กลบัสร้างแรงตงึเครียดด้วยการร่วมซ้อมรบทางทหาร 

 (-) ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเช้านี  ้โดยได้แรงหนนุจากดชันีดาวโจนส์ของสหรัฐท่ีปรับตวัขึน้เม่ือคืนวานนีจ้ากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง

ของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดบั 29,261.51 จุด เพิ่มขึน้ 45.99 จุด หรือ +0.16%หุ้น

บวกเช้านีน้ าโดยกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 

 (-) บิตคอยน์พุ่งขึน้เหนือระดับ 63,000 ดอลลาร์ เฉียด 2,100,000 บาทเม่ือคืนวานนี ้ใกล้ทบุสถิติสูงสุดตลอดกาล ขานรับการเปิดตวักองทนุ ETF 

บติคอยน์เป็นครัง้แรกในตลาดหุ้นนิวยอร์กเม่ือวานนี ้ทัง้นี ้บิตคอยน์พุ่งขึน้ 3% สู่ระดบั 63,035.04 ดอลลาร์ในการซือ้ขายบนแพลตฟอร์ม Coin Metrics

ก่อนหน้านี ้บติคอยน์ท าสถิตสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์ท่ีระดบั 64,889 ดอลลาร์ในเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา 

 (-) ยอดส่งออกของญ่ีปุ่นในเดือนก.ย.เพิ่มขึน้เกินคาด และขยายตัวในอัตราเลขสองหลักติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 7 ซึ่งนับเป็นสัญญาณบวกต่อ

เศรษฐกิจ ข้อมลูยอดส่งออกดงักล่าวเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) จะน ามาพิจารณาในการเผยแพร่คาดการณ์การเติบโตรายไตรมาสฉบบั

ใหม่ในการประชมุนโยบายปลายเดือนนีท้ัง้นี ้กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยข้อมลูการค้าในวนันีร้ะบุว่า ยอดส่งออกในเดือนก.ย.เพิ่มขึน้ 13.0% จากปีท่ี

แล้ว เทียบกบัคา่กลางที่ตลาดคาดการณ์ไว้วา่จะเพิ่มขึน้ 11.0% หลงัจากพุ่งขึน้ 26.2% ในเดือนส.ค. ยอดส่งออกไปยงัจีนซึง่เป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่สุด

ของญ่ีปุ่ นนัน้ เพิ่มขึน้ 10.3% ในเดือนก.ย.เม่ือเทียบรายปี 

 (-) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ระบุว่า ผลการศึกษาพบว่า วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 93% ใน

การป้องกนัไม่ให้ผู้ ป่วยโควดิ-19 ซึง่เป็นเดก็วยั 12-18 ปี ต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล 

CDC เปิดเผยว่า ผลการศกึษาดงักล่าวมาจากการติดตามอาการของผู้ ป่วยโควิด -19 ซึง่เป็นเด็กวยั 12-18 ปี จ านวน 464 คน ซึง่เข้ารับการรักษาตวัใน

โรงพยาบาลเด็ก 19 แห่งทัว่สหรัฐในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. ซึง่ขณะนัน้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์เดลตา โดยพบว่าผู้ ป่วยจ านวน 97% 

ไม่ได้รับการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ขณะที่จ านวน 72% มีปัจจยัเส่ียงท่ีจะท าให้อาการของโรครุนแรงขึน้ 

                                                                                                         ท่ีมา : 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 

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 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.   1.59M** 1.72M 

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ย.   1.56M** 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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