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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,738 1,764 

L2 1,731 1,769 

L3 1,725 1,774 

Date 17 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,738 

  Target 1,764 

Stoploss 1,720 

แนะแนวทางการลงทุน     

    ราคาทองค าปิดตลาดลดลงอีกคร้ัง   นัก
ลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากสกลุเงินดอลลาร์แข็งค่า
และบอนด์ยลีด์ดีดตัวขึ้น จากข้อมูลเศรษฐ- 

กิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ   นอกจากน้ีนัก
ลงทุนจับตาการประชุม เฟด ในวันที่ 21-22 
ก.ย.น้ี เพ่ือหาสัญญาณการปรับลด QE แนะ
ระหว่างวันอาจเห็นการรีบาวน์ระยะส้ัน  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

      ดอลลาร์แขง็ค่าเทียบสกุลเงินหลกัในวนัน้ี หลงัการเปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีสดใส ซ่ึงช่วยคลายความวิตกเกี่ยวการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ    
นอกจากน้ี ยอดคา้ปลีกท่ีแขง็แกร่งดงักล่าวจะเป็นปัจจยัหนุนการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการ
ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)    

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าปรับตวัลดลงเม่ือคืนวานน้ี หลงัจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งยงั
ส่งผลใหน้กัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั โดยกระทรวงพาณิชยส์หรัฐรายงานว่า ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรับตวัข้ึน 0.7% เม่ือเทียบราย
เดือน สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดวา่จะลดลง 0.8% และเม่ือเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.พุ่งข้ึน 15.1% โดยไดแ้รงหนุนจากการใชจ่้ายในช่วงก่อน
เปิดเทอมการศึกษาในสหรัฐ    

ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก พุ่งข้ึนสู่ระดบั 30.7 ในเดือนก.ย. สูงกวา่ที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 18.7 จากระดบั 19.4 ในเดือนส.ค. โดยการพุ่งข้ึนของดชันีไดรั้บแรงหนุนจากการท่ีนกัลงทุนยงัคงเช่ือมัน่ต่อแนวโนม้
เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้  นอกจากน้ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมก าหนดนโยบายการเงินของเฟดในวนัที่ 21-22 ก.ย.น้ี เพื่อหาสญัญาณการปรับลด
วงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีต ่ากว่าคาด  
ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,756.70 -38.1 

Silver 22.794 -1.007 

WTI Crude 72.61 0.00 

Dow Jones 34,751.32 -63.07 

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 
16/09/64 998.46 999.92 +1.46 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

       ดอลลาร์แขง็ค่าเทียบสกุลเงินหลกัในวนัน้ี หลงัการเปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีสดใส 
ซ่ึงช่วยคลายความวิตกเกี่ยวการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ    นอกจากน้ี ยอดคา้
ปลีกท่ีแขง็แกร่งดงักล่าวจะเป็นปัจจยัหนุนการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือ
พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)   กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีก
เพิ่มข้ึน 0.7% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าจะ
ลดลง 0.8%  
      นกัลงทุนจบัตาการประชุมก าหนดนโยบายการเงินของเฟดในวนัที่ 21-22 ก.ย. 
เพื่อหาสัญญาณการปรับลดวงเงิน QE และการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟด   
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สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 0.5% สอดคล้องคาดการณ์ 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัการ
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากดีดตวัข้ึน 0.9% ในเดือนมิ.ย.   เม่ือเทียบรายปี สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจพุ่งข้ึน 7.2% ในเดือนก.ค.  
สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ปลีกเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนก.ค. ส่วนสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเพิ่มข้ึน 0.6%  ยอดขายในภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 
0.5% ในเดือนก.ค. หลงัจากพุ่งข้ึน 1.6% ในเดือนมิ.ย.   นอกจากน้ี เจา้ของธุรกิจจะใชเ้วลา 1.25 เดือนในการขายสินคา้จนหมดสตอ็ก ไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิ.ย.   
      ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีว่ายอดขายจะเพิ่มข้ึนในช่วงหลายเดือน
ขา้งหนา้ ขณะที่การลดลงของสตอ็กสินคา้คงคลงั บ่งช้ีถึงความไม่เช่ือมัน่ของภาคธุรกิจต่อยอดขายในอนาคต   
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เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเกินคาด สอดคล้องนิวยอร์ก 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก พุ่งข้ึนสู่ระดบั 30.7 ในเดือนก.ย. สูง
กว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 18.7 จากระดบั 19.4 ในเดือนส.ค.  การพุ่งข้ึนของดชันีไดรั้บแรงหนุนจากการท่ีนกัลงทุนยงัคงมี
ความเช่ือมัน่ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้  ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 0 ซ่ึงบ่งช้ีว่า ภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก
ยงัคงมีการขยายตวั  การพุ่งข้ึนของดชันีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียในวนัน้ี สอดคลอ้งกบัดชันีภาคการผลิตท่ีแข็งแกร่งของเฟด
สาขานิวยอร์ก   ทั้งน้ี เฟดสาขานิวยอร์ก เปิดเผยวานน้ีวา่ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) พุ่งข้ึนสู่ระดบั 34.3 ในเดือนก.ย. สูงกว่า
ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 18.0 จากระดบั 18.3 ในเดือนส.ค.  ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 0 ซ่ึงบ่งช้ีถึงการขยายตวัของภาคการผลิตใน
นิวยอร์ก โดยไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัของค าสั่งซ้ือใหม่ และการจา้งงาน รวมทั้งความเช่ือมัน่ของบริษทัในภาคการผลิต 

 
 

สหรัฐฯ 
 

 สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาดในเดือนส.ค. ขานรับ back-to-school 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกเพิ่มข้ึน 0.7% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าจะลดลง 
0.8%  เม่ือเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกพุ่งข้ึน 15.1% ในเดือนส.ค.  นอกจากน้ี กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รับทบทวนยอดคา้ปลีกในเดือนก.ค.เป็น
ลดลง 1.8% จากเดิมรายงานว่าลดลง 1.1%   ยอดคา้ปลีกท่ีพุ่งข้ึนในเดือนส.ค. ไดรั้บแรงหนุนจากการใชจ่้ายในช่วงก่อนเปิดเทอม
การศึกษาในสหรัฐ   ส่วนยอดคา้ปลีกพื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมยอดขายรถยนต ์น ้ามนั วสัดุก่อสร้าง และอาหาร พุ่งข้ึน 2.5% ในเดือนส.ค. 
หลงัจากร่วงลง 1.9% ในเดือนก.ค.   
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สหรัฐเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 
     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกเพิ่มข้ึน 20,000 ราย สู่ระดบั 332,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ 
โดยสูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 330,000 ราย   อยา่งไรกดี็ ตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ขอรับสวสัดิการ
ว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสัปดาห์ ลดลงสู่ระดบั 335,750 ราย โดยเป็น
ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ  ส่วนจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคง
ขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลง 187,000 ราย สู่ระดบั 2.66 ลา้นราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 เช่นกนั   
     นอกจากน้ี ตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัท่ียงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ือง ลดลงสู่ระดบั 2.81 ลา้นราย   

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 

       

 


