
  

                     เข้าซือ้เพื่ อเก็งก าไรระยะสั ้นหากราคาทองค า
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,766-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และ
ทยอยปิดสถานะท าก าไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 
1,789-1,792 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

   20 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,766.60-1,779.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ทองค าจะปรับตวัขึน้มาจากเมื่อวานนี ้โดยปัจจยับวกมา
จากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียในปีนี ้คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียจะมีการ
ขยายตัว 6.5% ต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ที่ระดับ 7.6% ประกอบกับอังกฤษเปิดเผยเงินเฟ้อเดือนก.ย.ชะลอตัวสู่ 3.1% ต ่ากว่าที่
คาดการณ์ แต่ขณะเดียวกนัทองค าก็ยงัมีแรงกดดนัจากราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้เหนือระดบั 63,000 ดอลลาร์ ใกล้ทบุสถิติสงูสดุตลอดกาล ขานรับการ
เปิดตวักองทนุ ETF บิตคอยน์เป็นครัง้แรกในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวานนี ้รวมถึงตลาดหุ้นในภมูิภาคเอเชียไมว่า่จะเป็นตลาดหุ้นโตเกียวหรือตลาดหุ้น
ออสเตรเลียที่วนันีป้รับตวัขึน้มาในแดนบวก โดยมีแรงหนุนจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกเมื่อคืนนี ้ขณะที่นกัลงทุนยงัขานรับผล
ประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ท าให้แรงซือ้ยงัชะลอตวั ส าหรับในคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังาน
สารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ทัง้นีเ้ข้าซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,766-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางสว่นหากไมผ่า่นบริเวณแนวต้าน 1,789-1,792 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
20-10-2564 16:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,769.20 1,778.66 9.46 0.52 

Spot Silver ($) 23.64 23.88 0.24 1.02 

เงนิบาท (฿/$) 33.34 33.40 0.06 0.18 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 85.10 84.46 -0.64 -0.75 

ดชันดีอลลาร ์ 93.79 93.82 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1629 1.1626 0.00 -0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,760    1,747   1,731 

        1,792    1,808   1,821 

 

 



 

 

 (+) อังกฤษเผยเงินเฟ้อเดือนก.ย.ชะลอตัวสู่ 3.1% ต ่ากว่าคาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษรายงานว่า ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึน้ 3.1% ในเดือนก.ย.เม่ือเทียบรายปี แต่ชะลอตัวลงจากระดับ 3.2% เม่ือเดือนส.ค. 
นอกจากนี ้ยงัปรับตวัเพิ่มขึน้น้อยกวา่ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้วา่จะอยู่ท่ี 3.2% ONS ระบวุา่ อตัราเงินเฟ้อท่ีชะลอตวัลงนัน้อาจเกิดขึน้ชัว่คราว โดย
มีการคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเพ่ือรับมือกบัภาวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ หลังรายงานผลประกอบการบางส่วนอ่อนแอกว่าคาด ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลง หลังบริษัทจดทะเบียนใน
ยุโรปบางส่วนเปิดเผยผลประกอบการอ่อนแอกว่าคาด โดยหุ้นเคอริงเจ้าของแบรนด์ Gucci ปรับตวัลง 4% หลังจากบริษัทเปิดเผยรายได้ต ่ากว่าระดบั
คาดการณ์ เน่ืองจากบริษัทฟื้นตวัจากผลกระทบโควิด-19 ได้ช้า อย่างไรก็ดี หุ้นเนสเล่พุ่งขึน้ 3% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายตามยอดขาย
สินค้าประเภทกาแฟท่ีแข็งแกร่ง ซึง่ช่วยพยุงตลาดไม่ให้ปรับตวัรุนแรงนัก ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 468.06 จุด ลดลง 0.52 จุด หรือ -0.11% ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,473.56 จุด ลดลง 42.27 จุด หรือ -0.27% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,636.61 จุด 
ลดลง 33.24 จดุ หรือ -0.50% 

 (+) ตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.15 จุด หลังหุ้นถ่านหิน-อสังหาฯร่วงหนัก ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้โดยหุ้น
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มถ่านหินร่วงลงอย่างหนัก ท่ามกลางความไม่แน่นอนเก่ียวกับนโยบายการเงินของจีน รวมทัง้ความกังวลเก่ียวกั บปัญหา
หนีส้ินของบริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,587.00 จุด ลดลง 6.15 จดุ หรือ -0.17% ดชันีหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ร่วง
ลง 1.4% หลงัจากราคาบ้านใหม่ใน 4 เมืองใหญ่อนัดบัหนึ่งของจีนทรงตวัในเดือนก.ย. เม่ือเทียบกบัเดือนส.ค.ท่ีมีการขยายตวั 0.3% โดยนบัเป็นครัง้แรก
ตัง้แต่เดือนก.พ. 2563 ท่ีราคาบ้านในจีนไม่มีการขยายตวั หลงัจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการควบคมุตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือสกดัการเก็งก าไร ส่วน
หุ้นกลุ่มถ่านหนิและกลุ่มพลงังานร่วงลง หลงัจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนเร่ิมออกนโยบายควบคมุราคาถ่านหินและคล่ีคลายวิกฤตพลงังานในประเทศ 

 (+) จับตาการเมืองจีน-ไต้หวัน หว่ันนโยบายรวมชาติบานปลายสู่สงคราม สถานการณ์ช่องแคบไต้หวนัเกิดความตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่ก่ี
สปัดาห์ท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีกองทพัจีนส่งเคร่ืองบินรบเกือบ 150 ล าเข้าสู่น่านฟ้าไต้หวนัอย่างต่อเน่ืองในช่วงต้นเดือนต.ค. ผนวกกบัผู้น าจีนประกาศเสียง
หนกัแน่นวา่ต้องการรวมชาตกิบัไต้หวนั ทัว่โลกจึงพากนัหวาดผวาถงึสงครามภูมิภาคครัง้ใหม่ จากถ้อยแถลงที่หนกัแหน่นของประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น า
แห่งแดนมงักร เน่ืองในโอกาสครบรอบ 110 ปีแห่งการปฏิวตัิจีนเม่ือวนัท่ี 9 ต.ค. "คนท่ีลืมรากเหง้าของตวัเอง ทรยศต่อแผ่นดินแม่ และพยายามแบ่งแยก
ประเทศจะมีจดุจบไม่ดี พวกเขาจะถกูผู้คนดหูมิ่นและถกูประวตัศิาสตร์ประณาม" ซึง่เผยให้เหน็ถงึอณุหภมูิการเมืองที่ตงึเครียดระหวา่งจีนและไต้หวนั 

 (+) สิงคโปร์พบติดโควดิท านิวไฮ-เล็งทบทวนมาตรการคุมโรค หวั่นตดิเชือ้ล้นระบบ กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบใุนแถลงการณ์วา่ ยอดผู้ติด
เชือ้โควดิ-19 เพิ่มขึน้อีก 3,994 รายเม่ือวานนี ้(19 ต.ค.) และเป็นยอดผู้ติดเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้สงูเป็นประวตักิารณ์ในวนัเดียว ขณะท่ีจ านวนผู้ ป่วยท่ีมีอาการหนกั
ก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ทัง้นี ้ยอดผู้ติดเชือ้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้หลงัจากช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ อย่างไรก็ดี กระทรวงยงัคงจบัตาดสูถานการณ์ยอดผู้ติดเชือ้เพ่ือให้
มัน่ใจว่า เป็นไปตามแนวโน้มดงักล่าวจริงหรือไม่ ยอดผู้ติดเชือ้รายใหม่โดยเฉล่ียในรอบ 7 วนัท่ีผ่านมาของสิงคโปร์นัน้เพิ่มขึน้กวา่ 3 เท่าตวัจากเดือนก่อน 
จนแตะระดบั 3,000 รายตอ่วนั นอกจากนี ้ยงัพบผู้ตดิเชือ้รายวนัในกลุ่มผู้สงูอายตุัง้แต ่60 ปีซึง่ไม่ได้ฉีดวคัซีนเพิ่มขึน้กวา่ 100 ราย 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าแตะกรอบบน 114 เยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ ง ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ย. ปี 2560 เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้
ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ท่ีว่า อตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐท่ีปรับตวัขึน้นัน้ จะส่งผลให้ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐและญ่ี ปุ่ นปรับ
กว้างขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 114.51-114.55 เยน เทียบกับ 114.34-114.44 เยนท่ีตลาด
นิวยอร์ก และ 114.01-114.03 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.1638-1.1643 ดอลลาร์ และ 133.25-133.32 เยน 
เทียบกับ 1.1627-1.1637 ดอลลาร์ และ 133.02-133.12 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.1653-1.1654 ดอลลาร์ และ 132.86-132.90 เยนท่ีตลาดโตเกียว
เม่ือช่วงเย็นของเม่ือวานนี ้

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 40.03 จุด รับผลประกอบการบริษัทสหรัฐ โดยได้แรงหนนุจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของบริษัท
จดทะเบียนในสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดชันีนิกเกอิปิดบวกเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ
ปรับตวัสงูขึน้ 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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.   1.59M** 1.72M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ย.   1.56M** 1.62M 

วนัพธุท่ี 20 ต.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.   2.3%** 1.5% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.   3.1%** 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 

 
 

 

 


