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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,773 1,803 

L2 1,768 1,808 

L3 1,763 1,813 

Date 16 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,773 

Target 1,803 

Stoploss 1,760 

แนะแนวทางการลงทุน 

        ราคาทองค าปิดตลาดลดลงอีกคร้ัง   
นักลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากดัชนีดาวโจนส์พุ่งข้ึน
ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯ  นอกจากน้ีนักลงทุนจับตาการ
ประชุม เฟด ในวันที่ 21-22 ก.ย.น้ี เพ่ือหา
สัญญาณการปรับลด QE แนะเล่นในกรอบ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 จาก  

        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 ก.ย.) โดยไดรั้บแรงกดดนัจาก
การคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) หลงัสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาด     
      มุมมองทองค าภาคบ่าย ราคาทองค าโดนแรงเทขายท าก  าไรออกมาเป็นระยะหลงัจากประกาศตวัเลขเศรษฐกจิที่ออกมาแขง็แกร่ง นอกจากน้ีราคา
ทองค ายงัไดรั้บแรงกดดนัเพิ่มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 1.3195% โดยดีต ตวัข้ึนจากระดบัต่าํสุดใน
รอบ 3 สัปดาห์ท่ี 126% ซ่ึงลงไปทดสอบหลงัขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแสดงใหเ้ห็นหลกัฐานเพิ่มเติมว่าอตัราเงินเฟ้ออาจแตะระดบัสูงสุดแลว้ จนเป็นปัจจยักดดนั
ทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบ้ีย ปัจจยัที่กล่าวมากดดนัใหร้าคาทองค าร่วงลง ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทอง 
ลดลง -1.75 ตนั   

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ 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
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและ
ปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
หลงัสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อที่ต  ่ากว่าคาด   
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สหรัฐประณามเกาหลีเหนือยงิขีปนาวุธ พร้อมเรียกร้องให้ร่วมเจรจา สหรัฐประณามการยงิขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และเรียกร้องให้
เกาหลีเหนือเขา้ร่วมการเจรจากบัสหรัฐ   นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชนเม่ือวานน้ีว่า สหรัฐประณามการยงิขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยเขากล่าววา่ "การยงิขีปนาวุธดงักล่าวเป็นการละเมิดมติคณะ
มนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติดว้ยกนัหลายขอ้ อีกทั้งเป็นภยัคุกคามต่อประเทศเพื่อนบา้นของเกาหลีเหนือและประเทศสมาชิกอื่น 
ๆ ในชุมชนนานาชาติ"  ขณะเดียวกนันายไพรซ์กล่าวว่า สหรัฐยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะใชว้ิธีทางการทูตกบัเกาหลีเหนือเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี  ท่ีผ่านมานั้น คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดเ้นน้ย  ้าขอ้เสนอท่ีวา่ สหรัฐมุ่งเจรจา
กบัเกาหลีเหนือเร่ืองการปลดอาวุธนิวเคลียร์ แต่ไม่มีความตั้งใจท่ีจะผ่อนคลายมาตรการคว  ่าบาตร 
     คณะเสนาธิการร่วมแห่งเกาหลีใตเ้ผยเม่ือวนัพุธที่ผ่านมาวา่ เกาหลีเหนือยงิขีปนาวุธพิสัยใกลส้องลูกลงสู่ทะเลนอกชายฝ่ังตะวนัออก 
โดยการยงิขีปนาวุธเกิดข้ึนในเวลาเพียงสองวนัหลงัจากเกาหลีเหนือไดอ้า้งความส าเร็จในการทดสอบยงิขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล (long-
range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ 

 
สหรัฐฯ  

– 
 อังกฤษ 

 

 สหรัฐ-อังกฤษร่วมมือจัดหาเรือด าน ้าพลังนิวเคลียร์ให้ออสเตรเลีย หวังสู้อิทธิพลจีน  สหรัฐ องักฤษ และออสเตรเลีย เปิดเผยวานน้ีว่า ทั้ง 
3 ประเทศจะจดัตั้งพนัธมิตรดา้นความมัน่คงในเขตอินโดแปซิฟิก ซ่ึงรวมถึงการช่วยเหลือออสเตรเลียในการจดัหาเรือด าน ้าพลงังาน
นิวเคลียร์ ท่ามกลางอิทธิพลของจีนท่ีแผ่ขยายมากข้ึนในภูมิภาคแห่งน้ี  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ, นายบอริส จอห์นสัน 
นายกรัฐมนตรีองักฤษ และนายสกอ็ตต ์มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประกาศว่า ภายใตค้วามร่วมมือดงักล่าว สหรัฐและองักฤษ
จะจดัหาเทคโนโลยแีละยกระดบัความสามารถในการใชง้านเรือด าน ้าพลงังานนิวเคลียร์แก่ออสเตรเลีย  บรรดาผูน้  าเนน้ย  ้าว่า ออสเตรเลีย
จะไม่ใชง้านอาวุธนิวเคลียร์ แต่ใชร้ะบบขบัเคลื่อนพลงังานนิวเคลียร์ส าหรับเรือรบดงักล่าว เพื่อป้องกนัภยัคุกคามในอนาคต  ดา้นนาย
มอร์ริสันกล่าวว่า เรือด าน ้าจะถูกสร้างข้ึนในเมืองแอดิเลดของรัฐเซาทอ์อสเตรเลีย โดยไดรั้บความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัสหรัฐและ
องักฤษ พร้อมใหค้  ามัน่ท่ีจะปฏิบติัตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์อยา่งเคร่งครัด  

 
ยุโรป 

 

ยอดขายรถยนต์ใหม่ในยโุรปเดือนก.ค.-ส.ค.ร่วง วิกฤตขาดแคลนชิปกระทบยอดขาย    
      สมาคมผูผ้ลิตรถยนตย์โุรป (ACEA) เปิดเผยในวนัน้ีวา่ ยอดขายรถยนตใ์นสหภาพยโุรป (EU) ปรับตวัลงในเดือนก.ค.และเดือนส.ค. 
หลงัจากท่ีมีการขยายตวัติดต่อกนัเป็นเวลา 4 เดือนก่อนหนา้น้ี โดยขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าปัญหาขาดแคลนชิปทัว่โลกก าลงัส่งผล
กระทบต่อยอดขายของดีลเลอร์คา้รถยนตท์ัว่ทั้งยโุรป   ขอ้มูลของ ACEA ระบุว่า ยอดขายรถยนตใ์หม่ใน EU รวมทั้งองักฤษ และประเทศ
ในกลุ่มสมาคมการคา้เสรียโุรป (EFTA) ลดลง 23.6% ในเดือนก.ค. และลดลง 18.1% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี 

 
 

สหรัฐฯ 
 

ไฟเซอร์เผยผลการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ในอิสราเอลกันโควิดได้ถึง 95%     บริษทัไฟเซอร์ อิงคเ์ปิดเผยว่า วคัซีนเขม็กระตุน้เพื่อเสริม
ภูมิคุม้กนัโรคโควิด-19 ของบริษทัท่ีฉีดใหก้บัประชาชนในอิสราเอลนั้น มีประสิทธิภาพ 95% ในการป้องกนัโรคโควิด-19 หลงัจากที่ฉีด
วคัซีนเขม็ที่ 2 มาแลว้หกเดือน   ขอ้มูลที่ไฟเซอร์ยืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐนั้นระบุวา่ แม้
ประสิทธิภาพของวคัซีนชนิด mRNA จะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป แต่การฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นว่า ช่วยเพิ่มการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้กนัไดใ้นระดบัเดียวกบัหลงัการฉีดวคัซีนโดสท่ี 2 โดยไฟเซอร์ไดร้วบรวมขอ้มูลดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค.-30 ส.ค. ซ่ึง
เป็นช่วงท่ีมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุเดลตาเพิ่มข้ึนในอิสราเอล  ไฟเซอร์ระบุวา่ ขอ้มูลเกี่ยวกบัการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ให้
ประชาชนในโครงการฉีดวคัซีนของอิสราเอลนั้นบ่งช้ีว่า อาการไม่พึงประสงค ์(reactogenicity) ของผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนเขม็ท่ี 3 นั้นคลา้ยคลึง
กบัท่ีพบหลงัจากการฉีดวคัซีนสองโดสแรก   

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   


