
  

                    เน้นเก็งก ำไรในกรอบจำกกำรแกว่งตัว หำกรำคำ
ยังไม่ผ่ำนโซน 1,781 ดอลลำร์ต่อออนซ์ รอเปิดสถำนะซือ้ใน
บริเวณ 1,764-1,757 ดอลลำร์ต่อออนซ์ (ตัดขำดทุนหำกหลุด 
1,757 ดอลลำร์ต่อออนซ์) เพื่อไปรอพิจำรณำแนวรับถดัไป 

   18 ตุลำคม 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,760.40-1,772.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทองค ายงัได้รับแรงกดดนั โดยมีปัจจยัลบมาจากราคา Bitcoin 
ที่พุ่งขึน้ทะลุระดับ 62,000 ดอลลาร์ในวันนี ้หลังจากราคาบิทคอยน์พุ่งขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนมีความเช่ือมั่นว่า
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐ (SEC) จะให้การอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ETF บิตคอยน์เพื่อท าการซือ้ขายในตลาดลว่งหน้า
รวมถึงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย1ุ0 ปี ฟืน้ตวัจากระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 6 ต.ค. ขณะเดียวกนัทองค าก็ได้แรงหนนุจากตลาดหุ้น
เอเชียที่ปิดลบในภาคเช้า เนื่องจากนกัลงทนุผิดหวงัหลงัจีนรายงานผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ไตรมาส 3 ขยายตวัต ่ากวา่คาดการณ์ 
อีกทัง้กองทพัจีนได้ออกมาประณามสหรัฐและแคนาดาที่ส่งเรือรบผ่านช่องแคบไต้หวนัเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว โดยระบวุ่าทัง้สองประเทศก าลงัคุกคาม
สนัติภาพและเสถียรภาพในภมูิภาค แตแ่รงซือ้ยงัคงอยูใ่นระดบัจ ากดั ส าหรับวนันีแ้นะน าติดตามการผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย. และดชันีตลาด
ที่อยูอ่าศยัเดือนต.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB) ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรในกรอบจากการแกวง่ตวั หากราคายงัไมผ่า่นโซน 1,781 ดอลลาร์ตอ่
ออนซ์ รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,764-1,757 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,757 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) เพื่อไปรอพิจารณาแนวรับถดัไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 1 สรุปภำวะตลำดภำคเยน็ 
18-10-2564 16:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,766.45 1,762.87 -3.58 -0.20 

Spot Silver ($) 23.26 23.27 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 33.46 33.48 0.02 0.04 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,050 28,000 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.89 85.32 0.43 0.51 

ดชันดีอลลาร ์ 93.96 94.12 0.16 0.17 

เงนิยโูร (€/$) 1.1599 1.1578 0.00 -0.18 

  ท่ีมำ : Aspen 

ท่ีมำ : Aspen 

 

        1,757    1,745   1,731 

        1,781    1,800   1,817 

 

 



 

 

 (+) ตลำดหุ้นเอเชียต่ำงพำกันปิดลบ หลังจำกจีนเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ท่ีขยายตวัต ่ากว่าคาดในไตรมาส 3 
ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ ตวัเลข GDP ไตรมาส 3 ขยายตวัเพียง 4.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์
วา่จะขยายตวัราว 5.2% และเป็นการขยายตวัในอตัราท่ีช้าท่ีสุดในรอบ 3 ไตรมาส โดยเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนพลงังาน, ภาวะ
ตดิขดัด้านอปุทาน, การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการท่ีรัฐบาลควบคมุภาคอสงัหาริมทรัพย์ ส่วนการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.ขยายตวัเพียง 
3.1% ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 4.5% ทัง้นี ้การฟื้นตวัเป็นไปอย่างล่าช้าเน่ืองจากกิจกรรม ในภาคการผลิตชะลอตวัลง ประกอบกับการ
อปุโภคบริโภคท่ีอ่อนแรงลง และภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีชะลอตวัลงเน่ืองจากรัฐบาลออกมาตรการควบคมุอย่างเข้มงวด ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 
3,568.14 จดุ ลดลง 4.23 จุด หรือ -0.12% ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 3,006.68 จดุ ลดลง 8.38 จุด หรือ -0.28% ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,025.46 จดุ ลดลง 43.17 จดุ หรือ -0.15% 

 (+) ตลำดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนกังวลวิกฤตพลังงำน และ GDP จีนต ่ำกว่ำคำด ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้หลังราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์พุ่งขึน้ ท าให้กระแสความวิตกกงัวลเก่ียวกบัวิกฤตพลงังานยิ่งทวีความรุนแรง ขณะเดียวกนั ตลาดหุ้นยุโรปยงัได้รับแรงกดดนัจากการเ ปิดเผยข้อมลู
ทางเศรษฐกิจของจีนท่ีส่งสญัญาณชะลอตวั ทัง้นีด้ชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 468.90 จุด ลดลง 0.49 จุด หรือ -0.10% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี
เปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,518.59 จดุ ลดลง 68.77 จุด หรือ -0.44% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,697.29 จดุ ลดลง 30.23 จดุ หรือ -
0.45% 

 (+) อดีตปธ.FDA สหรัฐจีต้รวจสอบไวรัสเดลตำพลัส หลงัยอดตดิเชือ้สหราชอาณาจกัรตดิโควิดทะลุ 4 หม่ืนรายต่อเน่ือง 5 วนั และพุ่งสูงสุดในรอบ 3 
เดือน นายแพทย์สก็อตต์ ก็อตต์ลีบ อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐเรียกร้องให้ด าเนินการวิจัยเชือ้ไวรัสสายพันธุ์เดลตาท่ี
กลายพนัธุ์ หรือท่ีเรียกว่า เดลตาพลสั เป็นการด่วน หลงัจากท่ียอดผู้ติดเชื อ้โควิด-19 ในองักฤษกลบัมาพุ่งขึน้อีกครัง้ การแสดงความเห็นของนายแพทย์
ก็อตต์ลีบเกิดขึน้หลงัจากท่ีองักฤษรายงานยอดผู้ติดเชือ้รายวนัเพิ่มขึน้แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนก.ค.เม่ือวานนี ้(17 ต.ค. ) ขณะท่ียอดผู้ เสียชีวิต
รายสปัดาห์แตะระดบั 800 รายตลอดช่วง 6 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ซึง่เป็นยอดท่ีสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปตะวนัตกตามรายงานสถิติไวรัสโควดิ-19 ท่ีส านกั
ข่าวบลูมเบิร์กเป็นผู้ รวบรวม นบัจนถึงปัจจุบนั องักฤษมียอดผู้ เสียชีวิตเกือบ 140,000 ราย ทัง้นี ้ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตาพลสัมีการกลายพนัธุ์ ซึ่ง
รวมถงึสายพนัธุ์ K417N นัน้ ได้สร้างความกงัวลเน่ืองจากมีการกลายพนัธุ์ในลกัษณะนีเ้กิดขึน้ในไวรัสสายพนัธุ์เบตา และมีความเช่ือมโยงกบัความเส่ียงท่ี
จะกลบัมาตดิเชือ้ซ า้สงู 

 (+) โครงกำรก่อสร้ำงใหม่ในจีนทรุดหนัก หวั่นซ ำ้รอยวิกฤตอสังหำฯ ปี 58  โครงการก่อสร้างใหม่ของจีนประจ าเดือนก.ย.อยู่ในภาวะซบเซาเป็น
เดือนท่ี 6 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นการชะลอตัวต่อเน่ืองรายเดือนท่ียาวนานท่ีสุดนับตัง้แต่ปี 2558 เน่ืองจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ี ประสบปัญหาทาง
การเงินเลือกพักโครงการไว้ หลังจากท่ีรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการควบคุมการกู้ ยืมท่ีเข้มงวดขึน้ ข้อมู ลจากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า 
โครงการก่อสร้างใหม่ท่ีเร่ิมในเดือนก.ย.ร่วง 13.54% จากปีท่ีแล้ว ซึ่งลดลงในระดบัเลข 2 หลักเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกัน นบัเป็นช่วงข าลงท่ียาวนานท่ีสุด
นับตัง้แต่วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครัง้ท่ีแล้วเม่ือเดือนมี.ค.-ส.ค. 2558 เม่ือภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวในปี 2559 หลังจากท่ีทางการได้ผ่อนคลายความ
เข้มงวดในการซือ้และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทนบัหม่ืนแห่งก็แห่กู้ ยืมอย่างหนกัเพ่ือมาสร้างบ้าน แต่เน่ืองด้วยมาตรการควบคมุการกู้ ยืมเข้มงวดขึน้
อีกครัง้ในปีนี ้หลายบริษัทจึงเร่ิมประสบปัญหาสภาพคล่อง อีกทัง้ยงัถูกซ า้เติมด้วยดีมานด์ท่ีลดลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจากทางการคมุเข้มยิ่งขึน้กบัการซือ้
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเก็งก าไร 

 (-) จีนม่ันใจควบคุมผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกวิกฤตไฟฟ้ำได้  นายฝู หลิงฮุย โฆษกส านักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ราคา
พลงังานระหว่างประเทศท่ีสูงขึน้ รวมถึงอุปทานถ่านหินและไฟฟ้าจีนท่ีตงึตวั ก่อให้เกิดไฟฟ้าดบัในบางภูมิภาค และส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทัว่ไ ป 
นอกจากนี ้นายฟูระบุว่า จีนได้ออกมาตรการเพ่ือควบคมุอุปทานพลังงานและราคาไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ ขณะท่ีมาตรการเหล่านีจ้ะเร่ิมมีผลบงั คบัใช้ 
วกิฤตการณ์พลงังานจะเร่ิมคล่ีคลาย และผลกระทบตอ่การด าเนินงานทางเศรษฐกิจจะลดลง ข้อมลู NBS เปิดเผยว่า จีนผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 4.9% ในเดือน
ก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี และขยายตวัเร็วกวา่อตัราการผลิตไฟฟ้าเดือนส.ค. ท่ีระดบั 4.7% 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

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

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

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ 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. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 6.1M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   24.3 30.7 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   298K 293K 

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

 21.00น. สหรัฐฯ 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. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   60.5 60.7 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.3 54.9 

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

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 17 ตลุาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


