
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

ดอ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ว 
 
    
ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัลดลงแรงในการซือ้ขายชว่ง
กลางคนืเขา้ใกลแ้นวรบัส าคญั 1,750 ดอลลาร ์   เน่ืองจากการ
แขง็ค่าของเงนิดอลลาร ์ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัเพิม่ขึน้ 
และขอ้มลูเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งของสหรฐั โดยสหรฐัเปิดเผยยอด
คา้ปลกีเดอืนส.ค.เพิม่ขึน้ 0.7% สวนทางกบัทีต่ลาดคาดจะลดลง 
0.7% จากทีเ่ดอืนก.ค.ลดลง 1.1% ดชันีกจิกรรมการผลติของเฟด
สาขาฟิลาเดลเฟียเดอืนก.ย.เพิม่ขึน้เป็น 30.7 สวนทางกบัทีต่ลาด
คาดจะลดลงเหลอื 18.9 จากทีเ่ดอืนส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 19.4 
ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ซือ้ทองค า 1.46 ตนัเมื่อวาน 

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืนก.ย.ของ
มหาวทิยาลยัมชิแิกน ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 71.9 จากที่
เดอืนส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 70.3 สว่นสปัดาหห์น้าตดิตามการประชมุ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 

 หลงัจากทีร่าคาทองค า Spot ปรบัลดลงแรงเขา้ใกลแ้นวรบัส าคญั 
1,750 ดอลลาร ์   แนวโน้มราคาทองค าคาดจะฟ้ืนตวัไดใ้นระยะ
สัน้ โดยมแีนวตา้น 1,770 ดอลลาร ์ และ 1,780 ดอลลาร ์ สว่น
แนวรบัส าคญัอยู่ที ่ 1,750 ดอลลาร ์ ถา้หลุดแนวรบัดงักล่าวคาด
จะมแีรงเทขายอย่างหนกัและมแีนวโน้มปรบัลดลงสูแ่นวรบัส าคญั   
1,700 ดอลลาร ์    

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,753.30 -39.27 1,750/1,730 1,770/1,780 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

17 กนัยายน 2564 

 

ทองค ำลดลงแรง จำกข้อมลูเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งของสหรฐั 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ย. 

แนวโน้มรำคำทองค ำคำดฟ้ืนตวั  แนวรบัส ำคญั 1,750 ดอลลำร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
27,900 -150 27,500/27,250 27,800/27,950 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (16/09/64) 
รบัซือ้      

27,800 

ขายออก            

27,900 

Gold Indicators (16/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 999.92 +1.46 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 92.86 +0.39 

ดชันีดำวโจนส ์ 34,751.32 -63.07 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 75.67 +0.21 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.12 +0.27 

 



 

 

 

 

 

(16/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 27,970 -210 2,119 7,028 

GF10Z21 28,010 -200 1,037 7,064 

GF10G22 28,060 -190 634 2,669 25,410   

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
27,670 -310 27,640/27,400 27,940/28,100 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าทีร่าคาทอง Spot 
1,750 ดอลลาร ์(GF 27,640 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุน
ที ่ 1,740 ดอลลาร ์ (GF 27,500 บาท) รวมทัง้แนะน าเปิด
สถานะขายเมื่อราคาทอง Spot ปรบัขึน้มาทีบ่รเิวณ 1,780 
ดอลลาร ์ (GF 27,940 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่
1,790 ดอลลาร ์(GF 28,100 บาท) 

 

(16/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,779.00 -23.80 23,034 20,960 

GOZ21 1,782.30 -23.80 20,318 22,320 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,755.80 -24.40  23,356 25,476 

GOZ21 1,758.50 -24.50  20,330 27,755 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,755.80 -24.40  1,752/1,732 1,772/1,782 
 

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 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าทีร่าคา GOU21 1,752 
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่ 1,742 ดอลลาร ์ รวมทัง้
แนะน าเปิดสถานะขายเมื่อราคา GOU21 ปรบัขึน้มาที่
บรเิวณ 1,782 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,792
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 27,670 -310 3,465 8,127 

GF10Z21 27,700 -310 3,061 7,881 

GF10G22 27,740 -310 1,180 3,016    

 

 

 

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 เมื่อวานปรบัลดลงแรงตามราคา
ทองค า ส าหรบัแนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาด
เคลื่อนไหว Sideway down โดยมแีนวรบัที ่ 22.35 
ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 23.30 ดอลลาร ์ และ 23.60
ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFU21 23.30 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.60 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลง ทัง้นี้เงนิดอลลาร์
สหรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ หลงัสหรฐั
เปิดเผยยอดคา้ปลกีในเดอืนส.ค.ทีข่ยายตวัดเีกนิคาด ท า
ใหน้กัลงทุนคาดว่ายอดคา้ปลกีทีแ่ขง็แกร่งอาจเป็นปจัจยั
หนุนการปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) และการปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึง่ USD 
Futures เดอืนก.ย.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น  33.30 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็เทียบสกลุเงินหลกั ขำนรบัยอดค้ำปลีกสหรฐัสดใส 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็คา่เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่นมา 
(16 ก.ย.) หลงัสหรฐัเปิดเผยยอดคา้ปลกีทีข่ยายตวัไดด้เีกนิคาดในเดอืนส.ค. ซึง่ชว่ยคลายความวติกเกีย่วการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิสหรฐั นอกจากนี้นกัลงทนุคาดว่า ยอดคา้ปลกีทีแ่ขง็แกรง่อาจเป็นปจัจยัหนุนการปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้
พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)   ดชันี
ดอลลารซ์ึง่เป็นดชันวีดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.42% แตะที ่
92.9311 เมือ่คนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดร่วง $38.1 เหตดุอลลแ์ขง็-บอนดยี์ลดพ์ุ่งกดดนัตลำด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 2% หลุดจากระดบั 1,760 ดอลลารเ์มือ่คนืทีผ่า่นมา (16 ก.ย.) เนื่องจาก
การแขง็คา่ของสกลุเงนิดอลลารแ์ละการพุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัเป็นปจัจยักดดนัตลาด     ทัง้นี้ สญัญา
ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 38.1 ดอลลาร ์หรอื 2.12% ปิดที ่1,756.7 
ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 1.007 ดอลลาร ์หรอื 4.23% ปิดที ่22.794 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดทรงตวั หลงักำรผลิตน ้ำมนัอ่ำวเมก็ซิโกเร่ิมฟ้ืนตวั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดทรงตวัเมือ่คนืทีผ่า่นมา (16 ก.ย.) หลงัมรีายงานว่าการผลติ
น ้ามนัในอา่วเมก็ซโิกเริม่ฟ้ืนตวัอกีครัง้หลงัจากพายเุฮอรเิคนนิโคลสัเคลื่อนตวัผา่นรฐัเทก็ซสัไปแลว้ในชว่งตน้สปัดาหน์ี้   
สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนต.ค. ปิดทรงตวัทีร่ะดบั 72.61 ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่
มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 21 เซนต ์หรอื 0.3% ปิดที ่75.67 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดลบ 63.07 จดุ บอนดยี์ลดพ์ุ่งฉุดหุ้นร่วงหนัก 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมือ่คนืทีผ่า่นมา (16 ก.ย.) เนื่องจากการพุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัไดฉุ้ดหุน้กลุ่มทีอ่อ่นไหวต่ออตัราดอกเบีย้ ซึง่รวมถงึหุน้กลุ่มเทคโนโลยแีละกลุ่มวสัดุ โดยผลกระทบจากการ
พุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไดส้กดัปจัจยับวกจากรายงานยอดคา้ปลกีทีแ่ขง็แกรง่เกนิคาดของสหรฐั  ดชันีเฉลีย่
อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,751.32 จุด ลดลง 63.07 จุด หรอื -0.18% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,473.75 จุด ลดลง 6.95 
จุด หรอื -0.16% ดชันี Nasdaq ปิดที ่15,181.92 จุด เพิม่ขึน้ 20.39 จุด หรอื +0.13% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
สหรฐัประณำมเกำหลีเหนือยิงขีปนำวธุ พร้อมเรียกร้องให้ร่วมเจรจำ 
          สหรฐัประณามการยงิขปีนาวุธของเกาหลเีหนือ และเรยีกรอ้งใหเ้กาหลเีหนือเขา้รว่มการเจรจากบัสหรฐั  นายเน็ด ไพรซ ์
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัเปิดเผยในระหว่างการแถลงขา่วต่อสือ่มวลชนเมื่อวานนี้วา่ สหรฐัประณามการยงิขปีนาวธุของ
เกาหลเีหนือ โดยเขากล่าวว่า "การยงิขปีนาวุธดงักล่าวเป็นการละเมดิมตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาตดิว้ยกนัหลายขอ้ 
อกีทัง้เป็นภยัคุกคามต่อประเทศเพื่อนบา้นของเกาหลเีหนือและประเทศสมาชกิอื่น ๆ ในชมุชนนานาชาต"ิ   ขณะเดยีวกนันายไพรซ์
กล่าวว่า สหรฐัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะใชว้ธิทีางการทตูกบัเกาหลเีหนอืเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลยีรบ์นคาบสมุทรเกาหล ี 
ทีผ่่านมานัน้ คณะบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดน ไดเ้น้นย ้าขอ้เสนอทีว่่า สหรฐัมุ่งเจรจากบัเกาหลเีหนือเรื่องการปลดอาวุธ
นิวเคลยีร ์ แต่ไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตร   คณะเสนาธกิารร่วมแห่งเกาหลใีตเ้ผยเมื่อวนัพธุทีผ่่านมาว่า 
เกาหลเีหนือยงิขปีนาวธุพสิยัใกลส้องลกูลงสูท่ะเลนอกชายฝ ัง่ตะวนัออก โดยการยงิขปีนาวธุเกดิขึน้ในเวลาเพยีงสองวนัหลงัจาก
เกาหลเีหนือไดอ้า้งความส าเรจ็ในการทดสอบยงิขปีนาวุธร่อนพสิยัไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหมใ่นช่วงสดุสปัดาห ์
 
ไฟเซอรเ์ผยผลกำรฉีดวคัซีนโควิดเขม็ 3 ในอิสรำเอลกนัโควิดได้ถึง 95% 
          บรษิทัไฟเซอร ์ องิคเ์ปิดเผยว่า วคัซนีเขม็กระตุน้เพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัโรคโควดิ-19 ของบรษิทัทีฉ่ีดใหก้บัประชาชนใน
อสิราเอลนัน้ มปีระสทิธภิาพ 95% ในการป้องกนัโรคโควดิ-19 หลงัจากทีฉ่ีดวคัซนีเขม็ที ่2 มาแลว้หกเดอืน   ขอ้มลูทีไ่ฟเซอรย์ื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐันัน้ระบุว่า แมป้ระสทิธภิาพของวคัซนีชนิด mRNA จะลดลงเมื่อเวลาผ่าน
ไป แต่การฉีดวคัซนีเขม็กระตุน้ไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็ว่า ช่วยเพิม่การตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัไดใ้นระดบัเดยีวกบัหลงัการฉีดวคัซนี
โดสที ่ 2 โดยไฟเซอรไ์ดร้วบรวมขอ้มลูดงักล่าวตัง้แต่วนัที ่ 1 ก.ค.-30 ส.ค. ซึง่เป็นช่วงทีม่ผีูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลตา
เพิม่ขึน้ในอสิราเอล    ไฟเซอรร์ะบุว่า ขอ้มลูเกีย่วกบัการฉีดวคัซนีเขม็กระตุน้ใหป้ระชาชนในโครงการฉีดวคัซนีของอสิราเอลนัน้
บ่งชีว้า่ อาการไมพ่งึประสงค ์(reactogenicity) ของผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเขม็ที ่3 นัน้คลา้ยคลงึกบัทีพ่บหลงัจากการฉีดวคัซนีสองโดสแรก 
 
โมเดอรน์ำเผยภมิูคุ้มกนัจำกวคัซีนโควิดลดหลงัฉีดหลำยเดือน แนะฉีดกระตุ้นภมิู 
          บรษิทัโมเดอรน์า องิคเ์ปิดเผยขอ้มลูใหม่จากผลการทดลองวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ระบุว่า ภมูคิุม้กนัทีไ่ดจ้ากวคัซนีจะ
ลดลงหลงัจากผ่านไปหลายเดอืน ซึง่เป็นเหตุผลสนบัสนุนใหม้กีารฉีดวคัซนีเขม็ที ่ 3 เพื่อกระตุน้ภูม ิ   นายสตเีฟน โฮก ประธาน
คณะกรรมการบรหิารของโมเดอรน์ากล่าวในทีป่ระชุมทางโทรศพัทร์่วมกบับรรดานกัลงทุนว่า "นี่เป็นขอ้มลูประมาณการเพยีงชุด
เดยีวเท่านัน้ แต่เราเชื่อว่า ในฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาวทีก่ าลงัจะมาถงึนี้ ผลกระทบจากภมูคิุม้กนัทีล่ดลงจะท าใหม้ยีอดผูต้ดิเชือ้โค
วดิ-19 เพิม่ขึน้ราว 6 แสนราย"   ทัง้นี้ นายโฮกไม่ไดร้ะบวุ่าจะมกีารตดิเชือ้แบบแสดงอาการรุนแรงมากเท่าใด แต่เขากไ็ดก้ล่าววา่ ผู้
ตดิเชือ้บางสว่นจะตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล   ขอ้มลูดงักล่าวขดัแยง้กบัผลวจิยัหลายฉบบัทีเ่ผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้
ทีร่ะบุว่า วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของโมเดอรน์าสามารถสรา้งภมูคิุม้กนัไดน้านกว่าวคัซนีของไฟเซอร-์ไบออนเทค    ขอ้มลูระบุว่า 
กลุ่มประชาชนทีไ่ดร้บัวคัซนีราว 13 เดอืนก่อนมอีตัราการตดิเชือ้โควดิ-19 สงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีไปราว 8 เดอืน โดยเป็นการ
วจิยัในชว่งเดอืนก.ค.-ส.ค. ซึง่เป็นช่วงทีส่ายพนัธุเ์ดลตาแพร่ระบาด    นายโฮกกล่าวว่า ขอ้มลูจากงานวจิยัเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี
กระตุน้ภูมบิง่ชีว้่า การฉีดวคัซนีกระตุน้ภูมสิามารถเพิม่ระดบัแอนตบิอดีใ้นร่างกายไดส้งูกว่าระดบัหลงัการฉีดโดสที่ 2    "เราเชื่อว่า
การท าเช่นนี้จะลดจ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ลงได ้ และมโีอกาสทีจ่ะสรา้งภูมคิุม้กนัไดย้าวนานถงึเดอืนม.ีค. 2565 ขณะทีเ่รา
พยายามหยุดยัง้การแพร่ระบาดของโรค" นายโฮกกล่าว 

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) 8.9% 9.1% 10.3% 

 จีน 9.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค..(y/y) 5.3% 5.8% 6.4% 

 จีน 9.00 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค.(y/y) 2.5% 6.9% 8.5% 

 ยโุรป 16.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.(m/m) 1.5% 0.6% -0.1% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์กเดือนก.ย. 34.3 18.1 18.30 

 สหรัฐ 20.15 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.(m/m) 0.4% 0.5% 0.9% 

 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) -6.4 -3.6 -1.5 

16 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค. (m/m) 0.7% -0.7% -1.8% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีกิจกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย. 30.7 18.9 19.4 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ 332,000 325,000 312,000 

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

 71.9 70.3 


