
  

                    การเข้าซือ้พิจารณาโซนแนวรับบริเวณ 1,760-
1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,757 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) และหากราคาขยับขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรหากราคา
ทองค าไม่ผ่านโซน 1,781-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

   19 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,761.60-1,782.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีการรีบาวน์ขึน้มาโดยได้รับปัจจยัหนนุจากคณะเสนาธิการ
ร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลเีหนือได้ยิงขีปนาวธุไม่ทราบชนิดลงสูท่ะเลตะวนัออกหรือทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้านี ้โดยการกระท าดงักลา่ว
อาจบัน่ทอนความพยายามของเกาหลใีต้ที่จะฟืน้ฟกูารเจรจากบัเกาหลเีหนือ ด้านนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ยืนยนัวา่ เกาหลเีหนือได้ยิงจรวดซึง่คาดวา่เป็น
ขีปนาวธุทิง้ตวั จ านวน 2 ลกูในช่วงเช้าวนันี ้รวมถึงนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE สง่สญัญาณบ่งชีว้า่ BoE มีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็น
ครัง้แรกนบัตัง้แตก่ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่แล้ว เพื่อรับมือกบัเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ แตข่ณะเดียวกนัทองค าก็มีแรงกดดนัจากตลาดหุ้นในภมูิภาค
เอเชียที่ปิดภาคเช้าปรับตวัขึน้ ตามตลาดหุ้นสหรัฐ หลงัดชันี S&P500 ปิดในแดนบวกตอ่เนื่องเป็นวนัที่ 4 อีกทัง้ตลาดหุ้นยโุรปเปิดตลาดปรับตวัขึน้ใน
วนันีเ้ช่นเดียวกนั หลงัได้รับแรงหนนุจากการพุง่ขึน้ของหุ้นกลุม่เทคโนโลยี ท าให้แรงซือ้ยงัชะลอตวั ส าหรับวนันีแ้นะน าติดตามข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้าน
และการอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ย.ของสหรัฐ ทัง้นีก้ารเข้าซือ้พิจารณาโซนแนวรับบริเวณ 1,760-1,757 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,757 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และหากราคาขยบัขึน้ควรแบง่ขายท าก าไรหากราคาทองค าไมผ่า่นโซน 1,781-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
19-10-2564 16:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,764.53 1,781.30 16.77 0.95 

Spot Silver ($) 23.17 23.74 0.57 2.46 

เงนิบาท (฿/$) 33.46 33.28 -0.19 -0.55 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.10 84.96 0.86 1.02 

ดชันดีอลลาร ์ 93.95 93.56 -0.39 -0.41 

เงนิยโูร (€/$) 1.1610 1.1661 0.01 0.44 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,757    1,745   1,731 

        1,781    1,800   1,817 

 

 



 

 

 (+) ผู้น าญ่ีปุ่นเผยเกาหลีเหนือยิง "ขีปนาวุธทิง้ตัว" 2 ลูกเช้านี ้เร่งประเมินความเสียหาย นายฟมูิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ยืนยนัวา่ เกาหลี
เหนือได้ยิงจรวดซึง่คาดวา่เป็นขีปนาวธุทิง้ตวั (ballistic missiles) จ านวน 2 ลูกในช่วงเช้าวนันี ้นายคิชิดะให้สมัภาษณ์กบัผู้ ส่ือข่าวในระหว่างการเดนิทาง
เยือนเมืองฟุกุชิมะ โดยระบุว่าเขารู้สึกเสียใจท่ีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายต่อหลายครัง้ตัง้แต่ช่วงเดือนท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม นายคิชิดะระบุว่า 
ผลกระทบจากการยิงขีปนาวธุยงัไม่มีความชดัเจน ซึง่ทางการเกาหลีใต้ก าลงัเร่งรวบรวมข้อมลูและท าการวิเคราะห์ต่อไป หน่วยยามฝ่ังญ่ีปุ่ น รายงานว่า 
เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุดงักล่าวในเวลา 10.23 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนท่ีจะตกลงสู่ทะเล และมีการแจ้งเตือนไปยงัเรือท่ีอยู่ใกล้กบับริเวณดงักล่าว 

 (+) สหรัฐหวั่นเกิดโรคระบาดซ้อนทัง้โควดิ-ไข้หวัดใหญ่หลังอากาศเร่ิมหนาวเย็น หนงัสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า รัฐทางเหนือบางแห่งของ
สหรัฐเร่ิมพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ เน่ืองจากอากาศท่ีหนาวเย็น ซึง่ส่งผลให้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดซ้อน (Twindemic) ของโรคไข้หวดั
ใหญ่และโรคโควิด-19 รายงานระบุว่า 5 รัฐท่ีพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่มากท่ีสุดต่อวนัได้แก่ รัฐอลาสก้า รัฐมอนแทนา รัฐไวโอมิง รัฐนอร์ทดาโคตา 
และรัฐไอดาโฮ รัฐอลาสก้าพบผู้ติดเชือ้รายวนัโดยเฉล่ียสูงสุด 125 รายต่อประชากร 100,000 ราย ขณะเดียวกนั 5 รัฐท่ีพบผู้ติดเชือ้โควิ ด-19 เพิ่มขึน้เร็ว
ท่ีสุดได้แก่ รัฐเวอร์มอนต์ รัฐโคโลราโด รัฐนิวแฮมป์เชียร์ รัฐมิชิแกน และรัฐมินนิโซตา เน่ืองจากโรคโควิด -19 และโรคไข้หวดัใหญ่มีอาการทัว่ไปคล้ายกัน 
เช่น อาการไข้ ไอ และหนาวสัน่ จงึยากท่ีจะระบุได้ หากไม่ได้ด าเนินการตรวจหาเชือ้ ทัง้นี ้นางนาตาชา บกัดาซาเรียน หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี การแพทย์ของรัฐ
มิชิแกนระบุว่า สภาพอากาศท่ีหนาวเย็นท าให้ประชาชนต้องเข้าไปรวมตวักนัในพืน้ ท่ีท่ีมีการระบายอากาศไม่ดี ดงันัน้ หากมีการจดักิจกรรมทางวิชาการ
หรือกิจกรรมทางสงัคมโดยไม่สวมหน้ากากในอาคารท่ีอากาศไม่ถ่ายเท ก็จะเกิดการแพร่เชือ้ขึน้ 

 (+) นิวซีแลนด์พบผู้ติดเชือ้โควดิสูงเป็นประวัติการณ์ เหตุไวรัสเดลตาระบาดหนัก นิวซีแลนด์พบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 รายใหม่ 94 รายในวนันี ้ซึง่เป็น
ตวัเลขตดิเชือ้รายวนัสงูสดุนบัตัง้แตเ่กิดการแพร่ระบาดเม่ือปีท่ีแล้ว เน่ืองจากไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์เดลตายงัคงแพร่ระบาดในเมืองโอ๊คแลนด์ซึง่เป็นเมือง
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของนิวซีแลนด์ ประชาชนประมาณ 1.7 ล้านคนในเมืองโอ๊คแลนด์ยงัคงอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวด เน่ืองจากขณะนีย้งัไม่
สามารถสกัดการพุ่งขึน้ของยอดผู้ติดเชือ้ได้ โดยเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผ่านมาได้มีการขยายเวลาล็อกดาวน์เมืองโอ๊คแลนด์ออกไปอีก 2 สัปดาห์  ทัง้นี ้ทางการ
นิวซีแลนด์ต าหนิวา่จ านวนผู้ตดิเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้นัน้ป็นเพราะมีผู้ ฝ่าฝืนกฎล็อกดาวน์และผู้ ท่ียงัไม่ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 

 (-) ตลาดหุ้นเกาหลีใต้: หุ้นโซลปิดบวก 22.36 จุด นลท.คลายวติกโควิด ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุคลาย
ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์โควดิ-19 และความผนัผวนของตลาดปริวรรตเงินตราในประเทศ ด้านสกลุเงินวอนแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 3,029.04 จุด เพิ่มขึน้ 22.36 จดุ หรือ +0.74% มีปริมาณการซือ้ขายปานกลางท่ี 833 ล้านหุ้น คิด
เป็นมลูคา่ 10 ล้านล้านวอน (8.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีจ านวนหุ้นบวกมากกว่าหุ้นลบในสดัส่วน 449 ตอ่ 381 ตวั 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 190.06 จุด รับแรงซือ้หุ้นเทคโนฯ-รอผลประกอบการบ.ญ่ีปุ่น ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัขึน้ใน
วนันี ้โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แม้ราคาหุ้นดงักล่าวเคล่ือนไหวในกรอบแคบในช่วงบ่าย เน่ืองจากนกัลงทนุรอดรูายงานผล
ประกอบการของบริษัทญ่ีปุ่ นซึง่จะเร่ิมขึน้ในสัปดาห์หน้า ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,215.52 จุด เพิ่ มขึน้ 190.06 จุด 
หรือ +0.65% หุ้นบวกน าโดยกลุ่มเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั, กลุ่มขนส่งทางทะเล ตลอดจนกลุ่มข้อมลูและการส่ือสาร 

 (-) ตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 25.02 จุด รับแรงซือ้หุ้นสินค้าผู้บริโภค น าโดยหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสินค้าเกษตร ทัง้นี ้ดชันี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,593.15 จดุ เพิ่มขึน้ 25.02 จดุ หรือ +0.70% ดชันีหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภค พุ่งขึน้ 2.2% โดยหุ้นกลุ่มดงักล่าวฟืน้ตวัขึน้ หลงัจากท่ี
ร่วงลงอย่างหนักเม่ือวานนีอ้นัเน่ืองมาจากการท่ีประธานาธิบดีสี จิน้ผิงได้เรียกร้องให้มีการปรับขึน้ภาษีการบริโภค ส่วนดชันีหุ้นกลุ่ มสินค้าเกษตร พุ่งขึน้
เกือบ 3% และดชันีหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ ดีดตวัขึน้ 1.8% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หลังได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัขึน้ในวนันี ้หลงัได้รับแรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยบดบงัปัจจัยลบจากการปรับตวัลงของหุ้นกลุ่มบริการสุขภาพ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 467.58 จุด เพิ่มขึน้ 0.54 จุด หรือ 
+0.12% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,510.99 จุด เพิ่มขึน้ 36.52 จุด หรือ +0.24% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาด
วนันีท่ี้ 6,690.95 จดุ เพิ่มขึน้ 17.85 จดุ หรือ +0.27% 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัทัทาเเศรฐกกิจ 

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. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนก.ย.   -1.3%** 0.4% 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนต.ค. โดย NAHB   80** 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 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


