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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
และบอนด์ยลีด์ดีดตัวข้ึน จากข้อมูลเศรษฐ- 

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

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 1.33% โดยดีดตวัข้ึนจากระดบัต่าํสุดในรอบ 
3 สัปดาห์ท่ี 126% ซ่ึงลงไปทดสอบหลงัขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแสดงใหเ้ห็นหลกัฐานเพิ่มเติมว่าอตัราเงินเฟ้ออาจแตะระดบัสูงสุดแลว้ จนเป็นปัจจยักดดนัทองค า
ในฐานะสินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบ้ีย ปัจจยัที่กล่าวมากดดนัใหร้าคาทองค าร่วงลง ในขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองค า
เพิ่มข้ึน 1.46 ตนั   

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้    
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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 หลงัการเปิดเผยยอดคา้ปลีกที่สดใส 
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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อังกฤษ 
 

ยอดค้าปลีกอังกฤษเดือนส.ค.ลด 0.9% เหตุยอดขายซูเปอร์มาร์เก็ตร่วง   ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) รายงานในวนัน้ีวา่ ยอดคา้
ปลีกขององักฤษปรับตวัลง 0.9% ในเดือนส.ค. สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึน 0.5% โดยยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ปรับตวั
ลงติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 4 และท าสถิติลดลงยาวนานท่ีสุดนบัตั้งแต่ ONS เร่ิมบนัทึกขอ้มูลยอดคา้ปลีก  รายงานของ ONS ระบุวา่ การ
ปรับตวัลงอยา่งเหนือความคาดหมายของยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.นั้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากยอดขายในซูเปอร์มาเกต็ท่ีปรับตวัลง เน่ืองจาก
ประชาชนเร่ิมออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึนหลงัจากรัฐบาลประเกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ท่ีเขม้งวดในการควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19   
      อยา่งไรกดี็ ยอดคา้ปลีกเดือนส.ค.ยงัคงสูงกว่าระดบัของเดือนก.พ. 2563 อยูป่ระมาณ 4.6% โดยช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงก่อนเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รายงานระบุว่า ผูค้า้ปลีกในองักฤษจ านวนมากเผชิญกบัความยากล าบากในการรักษาสินคา้ใหเ้ต็มสตอ็ก 
เน่ืองจากปัญหาติดขดัดา้นอุปทานท่ีเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนสินคา้ทัว่โลก หลงัจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการ
ขาดแคลนพนกังานขบัรถบรรทุกในองักฤษ   

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

"พาวเวล" ส่ังทบทวนด้านจริยธรรม หลังจนท.เฟดลงทุนหุ้นหลายล้านดอลล์  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีด  าเนินการทบทวนหลกัจริยธรรมของเฟดในเร่ืองการท าธุรกรรมทางการเงินอยา่งเหมาะสม หลงัจากมีการเปิดเผย
ขอ้มูลว่า เจา้หนา้ที่ระดบัอาวุโสหลายคนของเฟดไดท้  าการซ้ือขายหุน้มูลค่าหลายลา้นดอลลาร์ในปี 2563 และเจา้หนา้ท่ีอีกบางส่วนมีการ
ลงทุนจ านวนมาก   ค  าสั่งดงักล่าวของนายพาวเวลเกิดข้ึนหลงัจากวฒิุสมาชิกอลิซาเบธ วอรร์เรน ไดส่้งจดหมาย 12 ฉบบัถึงประธานเฟด
สาขาต่างๆ โดยเรียกร้องใหมี้การตรวจสอบดา้นจริยธรรมของเจา้หนา้ที่ระดับสูงของเฟดอยา่งเขม้งวด  นางวอร์เรนซ่ึงเป็นวุฒิสมาชิกจาก
รัฐแมสซาชูเซตส์สังกดัพรรคเดโมแครตไดเ้รียกร้องใหป้ระธานเฟดแต่ละสาขาใชม้าตรการสั่งหา้มไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีระดบัสูงของเฟดถือ
ครองหุน้และซ้ือขายหุน้  เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ประธานเฟดทั้ง 12 เขตไดเ้ปิดเผยเอกสารทางการเงินซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ามีการลงทุนซ้ือขายหุน้
ในปี 2563 โดยประธานเฟดบางคนมีสถานะการเงินนบัลา้นดอลลาร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ  โฆษกรายหน่ึงของเฟด
เปิดเผยกบัส านกัข่าว CNBC วา่ นายพาวเวลไดส้ั่งใหมี้การทบทวนหลกัจริยธรรมเกี่ยวกบัการถือครองสินทรัพยท์างการเงินและการท า
ธุรกรรมทางการเงินของบรรดาเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของเฟด เน่ืองจากเลง็เห็นว่า ความไวว้างใจของชาวอเมริกนัมีความส าคญัอยา่งยิง่
ส าหรับเฟดในการท าภารกิจท่ีส าคญั และการทบทวนหลกัจริยธรรมในคร้ังน้ีจะช่วยก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการคุมเขม้กฎระเบียบและ
มาตรฐานต่างๆ  เอกสารท่ีมีการเปิดเผยเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ระบุว่า นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานเฟดสาขาดลัลสัมีการลงทุนซ้ือขายหุน้
เป็นจ านวนมากกว่า 1 ลา้นดอลลาร์ในปีที่แลว้ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในหุน้ของบริษทัแอปเปิล, แอมะซอน และเดลตา้ แอร์ไลน์ 

 
 

จนี 

มณฑลเจ้อเจียงเผยยอดค้าปลีกออนไลน์ 8 เดือนแรกขยายตัว 15.1% 
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ มณฑลเจอ้เจียง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางอีคอมเมิร์ซทางตะวนัออกของจีน มียอดคา้ปลีกออนไลน์เพิ่มข้ึนอยา่ง
แขง็แกร่งในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี  ส านกัพาณิชยม์ณฑลเจอ้เจียงเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกออนไลน์ของเจอ้เจียงในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. 
แตะ 1.38 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึน 15.1% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้  ชาวเจอ้เจียง ซ่ึงเป็นมณฑลท่ีตั้งของอาลีบาบา (Alibaba) 
ยกัษใ์หญ่วงการอีคอมเมิร์ซจีน ใชจ่้ายเงินราว 7.34 แสนลา้นหยวนส าหรับการชอปปิงออนไลน์ในช่วง 8 เดือนแรก ซ่ึงเพิ่มข้ึน 17.5% เม่ือ
เทียบปีต่อปี โดยเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์ตกแต่งบา้น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นหมวดหมู่สินคา้ยอด
นิยม หากวดัจากยอดจ าหน่ายออนไลน์  ทั้งน้ี ยอดคา้ปลีกออนไลนข์องจีนในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี เพิ่มข้ึน 19.7% เม่ือเทียบปีต่อปี 
แตะระดบั 8.12 ลา้นลา้นหยวน ซ่ึงยงัคงเป็นภาคส่วนที่โดดเด่นของเศรษฐกิจจีน 

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   


