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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,797 1,810 

L2 1,792 1,814 

L3 1,787 1,819 

Date 15 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,797 

  Target 1,810 

Stoploss 1,785 

แนะแนวทางการลงทุน     

    ราคาทองค าปิดตลาดปรับตัวขึ้น  โดยได้
ปัจจัยหนุนหลังจากที่สกลุเงินดอลลาร์อ่อน
ค่าลงหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค
ต ่ากว่าคาดการณ์  ซ่ึงจะท าให้ลดแนวโน้มที่ 
เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย และปรับลด
วงเงินในโครงการ QE กระตุ้นให้เกิดแรงซ้ือ
ทองค าเข้ามาในตลาดอีกคร้ัง ส่งผลท าให้
สัญญาณทางเทคนิคกลับมาเป็นบวกอีกคร้ัง 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (14 ก.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลข
เงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาดการณ์ หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค โดยระบุว่า 
ดชันี CPI ปรับตวัข้ึน 0.3% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.4% หลงัจากดีดตวัข้ึน 0.5% ในเดือนก.ค.  ซ่ึงจะลด
แนวโนม้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย และปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (14 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ชะลอการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย และปรับลดวงเงิน QE หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาด  นอกจากน้ี การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัช่วยให้
สัญญาทองค าซ่ึงก  าหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาถูกลงและน่าดึงดูดใจส าหรับนกัลงทุนท่ีถือสกุลเงินอื่น   

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาหน้ี์ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีภาคการผลิตสาขานิวยอร์ก  ดชันีราคาสินคา้น าเขา้  ดชันีราคา
สินคา้ส่งออก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตจากเฟด  สาขาฟิลาเดลเฟีย  ยอดคา้ปลีก  ดชันีสินคา้คง
คลงัภาคธุรกิจ  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,807.10 +12.7 

Silver 23.885 +0.89 

WTI Crude 70.46 +0.1 

Dow Jones 34,577.57 -292.06 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
10/09/64 998.17 998.17 0.00 
13/09/64 998.17 1000.21 +2.04 

14/09/64 1000.21 1000.21 0.00 

15/09/64 00.0 00.0 0.00 
16/09/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (14 ก.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีต ่า
กว่าคาดการณ์ ซ่ึงจะลดแนวโนม้ท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ีย และปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) 
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สหรัฐฯ 
 

ท าเนียบขาวขานรับตัวเลข CPI บ่งช้ีสหรัฐเผชิญเงินเฟ้อเพียงช่ัวคราว 
       ท าเนียบขาวขานรับการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงเป็นระดบัต ่าท่ีสุดในรอบ 6 เดือน และเป็นส่ิงบ่งช้ีว่าการดีดตวัข้ึน
ของภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่คราวเท่านั้น    "ขอ้มูลในวนัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการเพิ่มข้ึนของดชันีราคารายเดือนยงัคง
ชะลอตวัลงต่อไป โดยดชันีเงินเฟ้อพื้นฐานต ่ากว่าคาด และชะลอตวัลงในเดือนน้ี เม่ือเทียบกบัในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จาก 0.9% และ 
0.3% เหลือเพียง 0.1% โดยราคารถยนตไ์ดป้รับตวัลง ขณะที่ราคาอาหารชะลอตวั" เจา้หนา้ที่ท  าเนียบขาวรายหน่ึงกล่าว   
       นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีรายน้ียงักล่าวว่า การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในขณะน้ีอาจดีกว่าท่ีคาดไว ้หลงัจากท่ีถูกกระทบจากโควิด-19 ในปีที่
แลว้  ทั้งน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค โดยระบุว่า ดชันี 
CPI ปรับตวัข้ึน 0.3% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.4% หลงัจากดีดตวัข้ึน 0.5% ในเดือนก.ค.    
เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI ปรับตวัข้ึน 5.3% ในเดือนส.ค. ต  ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 5.4% หลงัจากพุ่งข้ึน 5.4% ในเดือนก.ค. 
ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2551  นอกจากน้ี หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื้นฐานปรับตวัข้ึน 0.1% ใน
เดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นระดบัต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.พ. และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.3% หลงัจากเพิ่มข้ึน 
0.3% ในเดือนก.ค.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พื้นฐานดีดตวัข้ึน 4.0% ในเดือนส.ค. ต  ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 4.2% หลงัจาก
พุ่งข้ึน 4.3% ในเดือนก.ค. 

 
 
 
 

จนี 

ทูตจีนประจ าสหรัฐวอนรัฐบาลมะกันพยายามสานสัมพันธ์กับจีนอย่างจริงจัง 
       นายฉิน กงั เอกอคัรราชทูตจีนประจ าสหรัฐ ออกแถลงการณ์เรียกร้องใหรั้ฐบาลสหรัฐใหมี้การด าเนินการต่างๆ ที่ชดัเจน เพื่อพฒันา
ความสัมพนัธ์ระดบัทวิภาคี โดยเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการคา้ และเปรียบว่าส่ิงน้ีเป็นเสมือน "อบัเฉา
และใบจกัรเรือ" ท่ีจะขบัเคลื่อนความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ   "หากเปรียบความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นเรือล  าใหญ่ยกัษ ์
ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการคา้กเ็ปรียบดัง่อบัเฉาและใบจกัรของเรือ เม่ือขณะน้ีเรือตอ้งเผชิญกบัคลื่นลมท่ีรุนแรง เรากจ็  าเป็นตอ้ง
เสริมความแขง็แกร่งใหก้บัสองช้ินส่วนน้ี" นายฉินกล่าวในท่ีประชุมกบัคณะผูบ้ริหารสภาธุรกิจสหรัฐ-จีน (USCBC) ซ่ึงมีประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารของบริษทัสหรัฐรายใหญ่หลายแห่งเป็นสมาชิก   นายฉินกล่าวถึงผลการส ารวจโดย USCBC ที่ระบุวา่ ความไม่แน่นอนที่
เกิดข้ึนจากปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ ท าใหบ้รรดาผูป้ระกอบการสหรัฐเกิดความวิตกกงัวลอยา่งมาก    "หากจะให้
ผมพูดตามตรง ปัญหาและความไม่แน่นอนในความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นไม่ไดม้าจากทางฝ่ังจีน" นายฉินกล่าว 
และไดเ้สริมว่า "ผมหวงัว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถประนีประนอมกบัรัฐบาลจีนได ้โดยยดึหลกัการเคารพซ่ึงกนัและกนั ความเท่าเทียม 
และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั พร้อมกบัพยายามพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอยา่งจริงจงั" 

 
 

อังกฤษ 
 

อังกฤษเผยตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค.พุ่งเหนือระดับก่อนโควิดแพร่ระบาด 
       ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) รายงานในวนัน้ีวา่ ตวัเลขจา้งงานเดือนส.ค.พุ่งข้ึน 241,000 ราย ซ่ึงสูงกว่าระดบัก่อนการลอ็ก
ดาวน์คร้ังแรกเม่ือปีท่ีผ่านมา    รายงานระบุวา่ ขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ตลาดแรงงงานขององักฤษฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง ขณะที่
รัฐบาลเตรียมยติุการช่วยเหลือแรงงานท่ีถูกพกังาน ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 ก.ย.  ONS กลา่ววา่ ภาคธุรกิจมีต าแหน่งงานว่างมากกว่า 1 
ลา้นต าแหน่งในเดือนส.ค. ซ่ึงเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และอตัราการว่างงานในช่วงเวลา 3 เดือนซ่ึงส้ินสุด ณ เดือนก.ค. ลดลง
เลก็นอ้ยสู่ระดบั 4.6% และสอดคลอ้งกบัท่ีนกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์   ส่วนจ านวนการจา้งงานในช่วงเวลา 3 เดือนซ่ึงส้ินสุด ณ เดือน
ก.ค. ซ่ึงประกอบดว้ยผูป้ระกอบอาชีพอิสระและพนกังาน ปรับตวัเพิ่มข้ึน 183,000 ราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

14 ก.ย.64 USA 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็ก NFIB  99.0 99.7 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.4% 0.5% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  

( ไม่รวมอาหารและพลังงาน)  
 0.3% 0.3% 

15 ก.ย.64 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยโูรโซน  0.6 % -0.3 % 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตสาขานิวยอร์ก 
 18.6 18.3 

 USA 19.30 ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า  9.281M 10.073M 

 USA 19.30 ดัชนีราคาสินค้าส่งออก  0.5 % 1.3 % 

 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  0.5 % 0.9 % 

16 ก.ย.64 EUR 16.00 ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า 
 - 0.0 % 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาสินค้าส่งออก 
 - -0.7 % 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  315 K 310 K 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟด 

สาขาฟิลาเดลเฟีย 
 19.2 19.4 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก 
 -0.8 % -1.1 % 

 USA 21.00 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  0.5 % 0.8 % 

17 ก.ย.64 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.4% -0.1% 

 USA 21.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 72.0 70.3 

       

 


