
 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report    15 กนัยายน 2564 

4564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 กระตุ้นให้เกิดแรง
ซ้ือทองค าเข้ามาในตลาดอีกคร้ัง  

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 จาก  

        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (14 ก.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลข
เงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาดการณ์ ซ่ึงจะลดแนวโนม้ท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย และปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
      มุมมองทองค าภาคบ่าย ราคาทองค ายงัทรงตวัไดร้ะดบัสูงหลงัจากดีดตวัข้ึนเม่ือคืนวานน้ี หลงัจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงิน
เฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ปรับตวัข้ึนเพียง 0.35% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ต่าํกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.4% ตวัเลขดงักล่าว
สะทอ้นว่า “อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐอาจผ่านพน้จุดสูงสุดไปแลว้” ซ่ึงนัน่ “บัน่ทอน” แนวโนม้ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)จะเร่งปรับลด วงเงินใน
โครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  ดา้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 1.2534% ต่าํสุด
นบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ส.ค.เป็นปัจจยัหนุนใหร้าคาทองค าทะยานข้ึนกว่า 26 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัต่าํสุดสู่ระดบัสูงสุดบริเวณ 1,808.63 ตอลลาร์ต่อออนซ์ 
ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ 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 

    ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 ก.ย.) ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรัฐในวนัน้ี เพื่อจบัทิศทางอตัราเงินเฟ้อและแนวโนม้
การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)    
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เกาหลีเหนือ 

เกาหลีเหนือยงิขีปนาวุธ 2 ลูกลงทะเลวันน้ี ญ่ีปุ่ นช้ีเป็นภัยคุกคาม-ละเมิดมติ UN 
     ทางการญ่ีปุ่นและเกาหลีใตเ้ปิดเผยในวนัน้ีว่า เกาหลีเหนือไดย้งิขีปนาวุธลงสู่ทะเลนอกชายฝ่ังตะวนัออกในวนัน้ี โดยขีปนาวุธไม่ไดต้ก
ลงสู่เขตแดนของญ่ีปุ่ น แต่เช่ือว่าตกลงในพื้นท่ีดา้นนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่น   กระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นแถลงว่า "เกาหลีเหนือได้
ยงิขีปนาวุธหลายคร้ังในช่วงท่ีผ่านมา และการยงิขีปนาวุธล่าสุดในวนัน้ีถือเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับญ่ีปุ่นและประชาคมโลก"  ทางดา้นนาย
โยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นกล่าวว่า การยงิขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภยัคุกคามต่อญ่ีปุ่นและภูมิภาค อีกทั้งเป็นการละเมิดมติ
ขององคก์ารสหประชาชาติ (UN) ซ่ึงหา้มไม่ใหเ้กาหลีเหนือท าการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยดีา้นนิวเคลียร์ นอกจากน้ี นายซูงะจะ
แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าวในช่วงเท่ียงวนัน้ีตามเวลาทอ้งถิ่น  การยงิขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวนัน้ีเกิดข้ึนเพียงไม่กี่
วนัหลงัจากเม่ือวนัจนัทร์ที่ผ่านมา (13 ก.ย.) เกาหลีเหนือไดอ้า้งความส าเร็จในการทดสอบยงิขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล ( long-range cruise 
missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยขีปนาวุธรุ่นใหม่ซ่ึงพฒันาโดยสถาบนัวิทยาศาสตร์ดา้นกลาโหมของเกาหลีเหนือนั้น สามารถ
ท าลายเป้าหมายที่อยูไ่กลประมาณ 1,500 กิโลเมตร (930 ไมล)์ 
      ส านกัข่าวกลางของเกาหลี (KCNA) ระบุวา่ เกาหลีเหนือไดท้  าการทดสอบยงิขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลรุ่นใหม่เม่ือวนัเสาร์และวนัอาทติย์
ที่ผ่านมา โดยขีปนาวุธดงักล่าวไดรั้บการยนืยนัในดา้นประสิทธิภาพและความแม่นย  า พร้อมระบุว่า เกาหลีเหนือมีความคืบหนา้อยา่งมาก
ในการพฒันาขีปนาวุธในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  การทดสอบขีปนาวุธคร้ังล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเกาหลีเหนือไดแ้สดงท่าที
ไม่พอใจสหรัฐท่ีเดินหนา้ซ้อมรบร่วมกบัเกาหลีใต ้โดยเม่ือไม่นานมาน้ี นายคิม ยงชอล เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของเกาหลีเหนือไดอ้อกมาเตือน
ว่า เกาหลีใตแ้ละสหรัฐตอบแทนความหวงัดีของเกาหลีเหนือดว้ย "การกระท าอนัเป็นปรปักษ"์ และยงักล่าวดว้ยว่าเกาหลีใต้เลือกที่จะละ
ท้ิงโอกาสในการยกระดบัความสัมพนัธ์ใหดี้ข้ึน 

 
 
 

อังกฤษ 

 อังกฤษเผยเงินเฟ้อเดือนส.ค.พุ่ง 3.2% ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
      ส านกังานสถิติแห่งชาติ (ONS) ขององักฤษรายงานว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 
พุ่งข้ึน 3.2% เม่ือเทียบรายปี และเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ท่ีมีการเร่ิมจดัท าดชันีดงักล่าวเม่ือปี 2540   นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ก่อนหนา้น้ีว่า ดชันี CPI ขององักฤษเพิ่มข้ึนแตะระดบั 2.9% ในเดือนส.ค. หลงัจากท่ีปรับตวัลงแตะระดบั 2% ในเดือนก.ค.เม่ือเทียบรายปี  
ทั้งน้ี ONS คาดว่าการพุ่งข้ึนของดชันี CPI นั้นเป็นเพียงสภาวะชัว่คราว โดยระบุวา่ สาเหตุท่ีดชันีปรับตวัข้ึนเช่นน้ีอาจมากจากการใช้
มาตรการ Eat Out to Help Out (EOHO) ของรัฐบาลองักฤษเม่ือปีที่ผ่านมา  ดชันี CPI ยงัคงเพิ่มข้ึนสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
องักฤษที่ระดบั 2% อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคาดว่าจะยิง่ท  าใหเ้กิดกระแสเรียกร้องใหย้ติุมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีมีการประกาศใชใ้นช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากน้ี การพุ่งข้ึนอยา่งมากของดชันี CPI ยงัเกิดข้ึนท่ามกลางราคาพลงังานท่ีปรับตวัข้ึน ขณะท่ีองักฤษ
กลบัมาเปิดเศรษฐกิจหลงัจากใชม้าตรการลอ็กดาวน์เขม้งวดมาอยา่งยาวนาน  

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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 

       

หมายเหตุ4:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


