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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,785 1,803 

L2 1,781 1,808 

L3 1,776 1,813 

Date 16 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,785 

  Target 1,803 

Stoploss 1,770 

แนะแนวทางการลงทุน     

    ราคาทองค าปิดตลาดลดลงอีกคร้ัง   นัก
ลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากดัชนีดาวโจนส์พุ่งข้ึน
ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯ  นอกจากน้ีนักลงทุนจับตาการ
ประชุม เฟด ในวันที่ 21-22 ก.ย.น้ี เพ่ือหา
สัญญาณการปรับลด QE แนะเก็งก าไร
ภายในกรอบ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 ก.ย.) โดยไดรั้บแรงกดดนัจาก
การคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) หลงัสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาด    

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดบั 1,800 ดอลลาร์เม่ือคืนน้ี (15 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายท าก  าไรหลงัจาก
สัญญาทองค าพุ่งข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา นอกจากน้ี ความแขง็แกร่งของตลาดหุน้สหรัฐยงัส่งผลใหน้กัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั 
หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้นิวยอร์กพุ่งข้ึนกว่า 200 จุดเม่ือคืนน้ี รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งของสหรัฐ โดยธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) สาขานิวยอร์กซ่ึงระบุวา่ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) พุ่งข้ึนสู่ระดบั 34.3 ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 18.0 จากระดบั 
18.3 ในเดือนส.ค. 

นกัลงทุนจบัตาการประชุมก าหนดนโยบายการเงินของเฟดในวนัที่ 21-22 ก.ย.น้ี เพื่อหาสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีต ่ากว่าคาด 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาหน้ี์ซ่ึงไดแ้ก่ จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตจากเฟด  
สาขาฟิลาเดลเฟีย  ยอดคา้ปลีก  ดชันีสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,794.80 -12.3 

Silver 23.801 -0.84 

WTI Crude 72.61 +2.15 

Dow Jones 34,814.39 +236.82 

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 1000.21 998.46 -1.75 
16/09/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 ก.ย.) โดยไดรั้บแรงกดดนัจากการ
คาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและ
ปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
หลงัสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาด   



 

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


Morning Report  16 กนัยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FED 
 
 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนต ่ากว่าคาดในเดือนส.ค. 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนัน้ีว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนส.ค. ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มข้ึน 0.5%    ทั้งน้ี ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวดัการปรับตวัของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และ
สาธารณูปโภค   การผลิตของภาคโรงงานเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนส.ค. หลงัพุ่งข้ึน 1.6% ในเดือนก.ค. ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มข้ึน 
0.4%   การชะลอตวัของการผลิตในภาคโรงงาน ไดรั้บผลกระทบจากพายเุฮอริเคนไอดา    ส่วนภาคเหมืองแร่ลดลง 0.6% และภาค
สาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน 3.3%    
เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเกินคาดในเดือนก.ย. 
     ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ท่ีแขง็แกร่งในวนัน้ี    ทั้งน้ี เฟดสาขา
นิวยอร์ก รายงานว่า ดชันีภาคการผลิตพุ่งข้ึนสู่ระดบั 34.3 ในเดือนก.ย. สูงกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 18.0 จากระดบั 18.3 ใน
เดือนส.ค.   ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 0 ซ่ึงบ่งช้ีถึงการขยายตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์ก โดยไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัของค าสั่งซ้ือ
ใหม่ และการจา้งงาน รวมทั้งความเช่ือมัน่ของบริษทัในภาคการผลิต 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองเพิ่มข้ึนสัปดาห์ที่แล้ว ขณะดอกเบ้ียทรงตัว 
       สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ  านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการจ านองเพิ่มข้ึน 0.3% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ 
ขณะที่อตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านองทรงตวั    จ านวนผูท้ี่ยืน่ขอสินเช่ือเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 3% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ และลดลง 3% เม่ือเทยีบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้   ส่วนจ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน 7% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ แต่ลดลง 11% เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้    อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงท่ีระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกูไ้ม่เกิน 548,250 ดอลลาร์ ทรง
ตวัที่ระดบั 3.03%   

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวลงในเดือนส.ค. สวนทางคาดการณ์ 
       กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาน าเขา้ลดลง 0.3% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าเพิ่มข้ึน 
0.3% และเป็นการปรับตวัลงคร้ังแรกในรอบ 10 เดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนก.ค.   การปรับตวัลงของดชันีราคาน าเขา้ในเดือน
ส.ค.ไดรั้บผลกระทบจากการร่วงลงของราคาน ้ามนั   เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาน าเขา้เพิ่มข้ึน 9.0% ในเดือนส.ค. หลงัจากดีดตวัข้ึน 10.3% 
ในเดือนก.ค.   ส่วนดชันีราคาน าเขา้พื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมหมวดอาหารและพลงังาน ลดลง 0.2% ในเดือนส.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.1% ในเดือน
ก.ค. 
      นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัเปิดเผยว่า ดชันีราคาส่งออกเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นการปรับตวั
ข้ึนนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2563 หลงัจากพุ่งข้ึน 1.1% ในเดือนก.ค.   เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาส่งออกเพิ่มข้ึน 16.8% หลงัจากพุ่งข้ึน 
17.0% ในเดือนก.ค. 

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 

       

 


