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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัขึน้ต่อเนื่องเป็นวนัที ่ 2 เน่ืองจาก
การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ และปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงนิ
เฟ้อทีต่ ่ากว่าคาด โดยสหรฐัประกาศดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืนส.ค.
เพิม่ขึน้ 0.3% ต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์ทีร่ะดบั 0.4% หลงัจากดดี
ตวัขึน้ 0.5% ในเดอืนก.ค. และเพิม่ขึน้ 5.3% เมื่อเทยีบรายปี 
ใกลเ้คยีงกบัตลาดคาด ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอื
ครองทองค าเท่าเดมิเมื่อวาน 

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศดชันีการผลติรฐันิวยอรก์เดอืนก.ย. ตลาด
คาดจะลดลงเหลอื 18.1 จากทีเ่ดอืนส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 18.3 การ
ผลติภาคอุตสาหกรรมเดอืนส.ค. ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้ 0.4% จาก
ทีเ่ดอืนส.ค.เพิม่ขึน้ 0.9% 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย
มแีนวตา้น 1,810-1,815 ดอลลาร ์ ซึง่คาดอาจจะยงัไม่สามารถ
ผ่านขึน้ไปได ้ ถา้ผา่นขึน้ไปไดจ้ะมแีนวตา้นถดัไปที ่ 1,820
ดอลลาร ์ และ 1,830 ดอลลาร ์  ซึง่ทองค ามแีนวรบัอยู่ที ่ 1,780 
ดอลลาร ์และ 1,770 ดอลลาร ์ 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,804.10 +10.80 1,780/1,770 1,810/1,820 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

15 กนัยายน 2564 

 

ทองค ำปรบัขึน้ จำกสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีต ำ่กว่ำคำด 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศดชันีกำรผลิตรฐันิวยอรก์เดือนก.ย. 

รำคำทองค ำมีแนวต้ำน 1,810-1,815 ดอลลำร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
27,900 +50 27,750/27,600 28,150/28,300 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (13/09/64) 
รบัซือ้      

27,800 

ขายออก            

27,900 

Gold Indicators (13/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1,000.21 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 92.66 +0.05 

ดชันีดำวโจนส ์ 34,577.57 -292.06 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 73.60 +0.09 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 32.93 +0.07 

 



 

 

 

 

 

(13/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 27,990 +50 2,825 6,061 

GF10Z21 28,020 +60 1,109 5,971 

GF10G22 28,050 +50 1,430 2,816 25,410   

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,300 +300 27,880/27,750 28,320/28,480 

 
ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าขายท าก าไรทีร่าคาทอง 
Spot 1,810 ดอลลาร ์(GF 28,320 บาท) การเปิดสถานะซือ้
รอบใหม่รอใหร้าคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,780 ดอลลาร ์ 
(GF 27,880 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 1,770 
ดอลลาร ์(GF 27,750 บาท) 

 

(13/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,790.70 -8.80 18,161 20,265 

GOZ21 1,793.30 -9.20 9,878 18,534 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,806.40 +18.20  30,500 31,272 

GOZ21 1,809.00 +17.30  23,850 29,626 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,806.40 +18.20  1,781/1,771 1,811/1,821 
 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าขายท าก าไรที่ราคา GOU21 
1,811 ดอลลาร ์ การเปิดสถานะซือ้รอบใหม่รอใหร้าคา 
GOU21 ปรบัลงมาที ่ 1,781 ดอลลาร ์  โดยมจีุดขายตดั
ขาดทุนที ่1,771 ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,300 +300 4,966 9,127 

GF10Z21 28,320 +270 2,240 7,385 

GF10G22 28,360 +290 2,018 3,953    

 

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 



 

  

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot เมื่อวานปิดตลาดเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
เน่ืองจากเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง ส าหรบัราคาโลหะ
เงนิ Spot คาดเคลื่อนไหว Sideway down โดยมแีนวรบั
ที ่23.40 ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 23.90-24 ดอลลาร ์
และ 24.30 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขาย SVFU21 ทีแ่นวตา้น 24 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่24.30 ดอลลาร ์

 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดแขง็ค่าขึน้เลก็น้อย ทัง้นี้เงนิ
ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ หลงั
สหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงนิเฟ้อทีต่ ่ากว่าคาดการณ์ ซึง่จะลด
แนวโน้มทีธ่นาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ และปรบัลดวงเงนิมาตรการผ่อนคลายเชงิ
ปรมิาณ (QE) ซึง่ USD Futures เดอืนก.ย.2564 คาดจะ
มแีนวรบัที ่ 32.80 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้น 33 
บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลำรอ่์อนค่ำ หลงัสหรฐัเผยเงินเฟ้อต ำ่กว่ำคำด 
          ดอลลารส์หรฐัออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่น
มา (14 ก.ย.) หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงนิเฟ้อทีต่ ่ากว่าคาดการณ์ ซึง่จะลดแนวโน้มทีธ่นาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ และปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE)   ดชันีดอลลารซ์ึง่
เป็นดชันวีดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.05% แตะที ่92.6265 
เมือ่คนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $12.7 รบัคำดกำรณ์เฟดชะลอขึ้นดบ.หลงัเงินเฟ้อต ำ่ 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมือ่คนืทีผ่า่นมา (14 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ทีว่่าธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ และปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลาย
เชงิปรมิาณ (QE) หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงนิเฟ้อทีต่ ่ากว่าคาด    ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 12.7 ดอลลาร ์หรอื 0.71% ปิดที ่1,807.1 ดอลลาร/์ออนซ ์   สญัญาโลหะเงนิสง่
มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 8.9 เซนต ์หรอื 0.37% ปิดที ่23.885 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวกเลก็น้อย หลงัพุ่งทะล ุ$71 รบัข่ำวพำยเุฮอริเคน 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดบวกเลก็น้อยเมือ่คนืทีผ่า่นมา (14 ก.ย.) โดยราคาน ้ามนัแผว่
ลงในชว่งทา้ย หลงัจากทีพุ่ง่ขึน้ทะลุระดบั 71 ดอลลาร/์บารเ์รลในระหว่างวนั เนื่องจากความกงัวลทีว่่า พายเุฮอรเิคนนิ
โคลสัจะสง่ผลกระทบต่อการผลติน ้ามนัของรฐัเทก็ซสัในสปัดาหน์ี้  สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนต.ค. เพิม่ขึน้ 1 
เซนต ์ปิดที ่70.46 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่3 ส.ค.ปีนี้    สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) 
สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 9 เซนต ์หรอื 0.1% ปิดที ่73.60 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่30 ก.ค.
ปีนี้ 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดร่วง 292.06 จดุ วิตกสหรฐัจ่อขึ้นภำษีนิติบคุคล 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงเมือ่คนืทีผ่า่นมา (14 ก.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุวติกกงัวลเกีย่วกบัความ
เป็นไปไดท้ีร่ฐับาลสหรฐัจะปรบัขึน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทัจดทะเบยีน โดยความกงัวล
ดงักล่าวสง่ผลใหเ้กดิแรงเทขายในหุน้กลุ่มต่างๆเป็นวงกวา้ง แมว้่าในชว่งแรกตลาดไดร้บัปจัจยัหนุนจากตวัเลขเงนิเฟ้อของ
สหรฐัทีเ่พิม่ขึน้น้อยกว่าคาดกต็าม  ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,577.57 จุด รว่งลง 292.06 จุด หรอื -0.84% 
ดชันี S&P500 ปิดที ่4,443.05 จุด ลดลง 25.68 จุด หรอื -0.57% ดชันี Nasdaq ปิดที ่15,037.76 จุด ลดลง 67.82 จุด 
หรอื -0.45% 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
ส่ือสหรฐัจบัตำประชุมเฟด 21-22 ก.ย.น้ี คำดส่งสญัญำณลด QE เดือนพ.ย. 
          หนงัสอืพมิพว์อลลส์ตรที เจอรน์ลั คาดการณ์ว่า เจา้หน้าทีข่องธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะพยายามหาทางบรรลุขอ้ตกลง
ในการเริม่ปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) ในเดอืนพ.ย. ในการประชุมซึง่จะมขีึน้ใน
วนัที ่21-22 ก.ย.นี้   วอลลส์ตรที เจอรน์ลัคาดการณ์ว่านายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด อาจใชโ้อกาสในการประชมุวนัที ่21-22 
ก.ย.นี้เพื่อสง่สญัญาณว่า คณะกรรมการเฟดจะเริม่กระบวนการปรบัลดวงเงนิ QE ในการประชมุนดัถดัไปในวนัที ่2-3 พ.ย.นี้  วอลล์
สตรที เจอรน์ลัยงัระบุดว้ยว่า ภายใตแ้ผนการทีเ่ริม่ชดัเจนขึน้ คณะกรรมการเฟดอาจปรบัลดวงเงนิ QE อย่างค่อยเป็นค่อยไปจน
สามารถยุตกิารท า QE ไดท้ัง้หมดภายในชว่งกลางปี 2565   ทีผ่่านมานัน้ เฟดไดใ้หค้ ามัน่ว่าจะคงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้เอาไวท้ี่
ระดบัใกล ้0% และจะยงัคงซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE ต่อไปอย่างน้อยในระดบัปจัจุบนัที ่1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดอืน จนกว่า
การจา้งงานและเงนิเฟ้อจะขยายตวัอย่างยัง่ยนื    ทางดา้นคณะกรรมการเฟดหลายรายไดใ้หส้มัภาษณ์เมื่อเรว็ๆ นี้ว่า เฟดอาจเริม่
ปรบัลดวงเงนิ QE ในปีนี้ ซึง่รวมถงึนางลอเรตตา เมสเตอร ์ประธานเฟดสาขาคลฟีแลนดซ์ึง่สนบัสนุนใหเ้ฟดเริม่ปรบัลดวงเงนิ QE 
ในปีนี้ แมส้หรฐัมกีารจา้งงานทีอ่่อนแอในเดอืนส.ค.กต็าม 
 

เกำหลีเหนืออ้ำงประสบควำมส ำเรจ็ทดสอบยิงขีปนำวธุพิสยัไกลรุ่นใหม่ 
          ส านกัขา่วกลางเกาหล ี(KCNA) ซึง่เป็นสือ่ของรฐับาลเกาหลเีหนือรายงานในวนัน้ีว่า เกาหลเีหนือประสบความส าเรจ็ในการ
ทดสอบยงิขปีนาวุธร่อนพสิยัไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่ ในช่วงสดุสปัดาหท์ีผ่า่นมา โดยขปีนาวธุรุ่นใหม่ซึง่พฒันา
โดยสถาบนัวทิยาศาสตรด์า้นกลาโหมของเกาหลเีหนือนัน้ สามารถท าลายเป้าหมายทีอ่ยู่ไกลประมาณ 1,500 กโิลเมตร (930 ไมล)์ 
KCNA ระบุว่า เกาหลเีหนือไดท้ าการทดสอบยงิขปีนาวุธร่อนพสิยัไกลรุ่นใหม่เมื่อวนัเสารแ์ละวนัอาทติยท์ีผ่่านมา โดยขปีนาวุธ
ดงักล่าวไดร้บัการยนืยนัในดา้นประสทิธภิาพและความแม่นย า พรอ้มระบุว่า เกาหลเีหนือมคีวามคบืหน้าอย่างมากในการพฒันา
ขปีนาวุธในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา  การทดสอบขปีนาวุธครัง้ล่าสดุของเกาหลเีหนือเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีเ่กาหลเีหนือไดแ้สดงท่าทไีม่
พอใจสหรฐัทีเ่ดนิหน้าซอ้มรบรว่มกบัเกาหลใีต้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายคมิ ยงชอล เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของเกาหลเีหนือไดอ้อกมา
เตอืนว่า เกาหลใีตแ้ละสหรฐัตอบแทนความหวงัดขีองเกาหลเีหนือดว้ย "การกระท าอนัเป็นปรปกัษ์" และยงักล่าวดว้ยว่าเกาหลใีต้
เลอืกทีจ่ะพลาดโอกาสในการยกระดบัความสมัพนัธใ์หด้ขีึน้   
 

อดีตทูตสหรฐัคำดจีนจะรกัษำสมัพนัธ์กบักลุ่มตำลีบนัอย่ำงระมดัระวงั 
          อดตีเอกอคัรราชทตูสหรฐัประจ ากรุงปกักิง่คาดการณ์ว่า จนีจะรกัษาความสมัพนัธก์บัอฟักานิสถานอย่างระมดัระวงั และ
เป้าหมายหลกัของจนีคอืการร่วมมอืกบักลุ่มตาลบีนัในการรกัษาความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน   นายแมก็ซ ์ เบาคสั อดตี
เอกอคัรราชทตูสหรฐัประจ าประเทศจนี ใหส้มัภาษณ์กบัส านกัขา่วซเีอน็บซีวี่า "จนีจะไม่พยายามเขา้ยดึครองอฟักานิสถานเหมอืนที่
ประเทศอื่น ๆ รวมถงึสหรฐัเคยท า" พรอ้มเสรมิว่า จนีกงัวลเกีย่วกบัการโจมตขีองผูก้่อการรา้ยทีอ่าจใชอ้ฟักานิสถานเป็นฐานทีม่ ัน่  
ความกงัวลหลกัของจนีคอืเตอรก์สิถานตะวนัออก ซึง่รฐับาลจนีจะร่วมมอืกบักลุ่มตาลบีนัเพื่อสรา้งหลกัประกนัว่า อตัราการก่อการ
รา้ยในอฟักานิสถานจะอยู่ในระดบัทีต่ ่ามาก โดยเขากล่าวถงึกลุ่มหวัรุนแรงอุยกรู ์ภายใตช้ื่อขบวนการอสิลามเตอรก์สิถานตะวนัออก 
(East Turkestan Islamic Movement)  อดตีเอกอคัรราชทตูกล่าวเสรมิว่า พฒันาการในอฟักานิสถานจะเป็นบททดสอบของสหรฐั 
ในขณะทีอ่ทิธพิลทางการทหารและการเมอืงของสหรฐัลดลงในเวทโีลกหลงัจากทีถ่อนก าลงัทหารออกจากอฟักานิสถาน สง่ผลให้
ประเทศอื่นๆ เช่น จนีเขา้มาเตมิเตม็ช่องว่างดงักล่าว    "นี่จะเป็นการทดสอบสหรฐั" นายเบาคสั กล่าว "เรายงัไม่มนีโยบายทีช่ดัเจน
ส าหรบัจนี และการถอนตวัครัง้นี้จะท าใหก้ารพฒันานโยบายเชงิกลยุทธท์ีม่ต่ีอจนีมคีวามซบัซอ้นมากขึน้"    
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 13 ก.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนส.ค.(y/y) 5.5% 5.7% 5.6% 

 14 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.(m/m) 0.3% 0.4% 0.5% 

15 ก.ย. 64 จีน 9.00 น. การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. (ytd/y)  9.1% 10.3% 

 จีน 9.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค..(y/y)  5.8% 6.4% 

 จีน 9.00 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค.(y/y)  6.9% 8.5% 

 ยโุรป 16.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.(m/m)  0.6% -0.3% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์กเดือนก.ย.  18.1 18.30 

 สหรัฐ 20.15 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.(m/m)  0.5% 0.9% 

 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)  -3.6 -1.5 

16 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค. (m/m)  -0.8% -1.1% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีกิจกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.  18.9 19.4 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  316,000 310,000 

17 ก.ย. 64 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ย.ของม.มิชิแกน 
(เบือ้งต้น) 

 71.9 70.3 


