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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 สปัดาหท์ีผ่า่นมาราคาทองค า Spot ปรบัลดลงแรงเขา้ใกลแ้นวรบัส าคญั 
1,750 ดอลลาร ์เน่ืองจากการแขง็คา่ของเงนิดอลลาร ์อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัเพิม่ขึน้ และขอ้มลูเศรษฐกจิสหรฐัแขง็แกรง่ โดยสหรฐั
เปิดเผยยอดคา้ปลกีเดอืนส.ค.เพิม่ขึน้ 0.7% สวนทางกบัทีต่ลาดคาดจะ
ลดลง 0.7% ดชันีกจิกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดอืนก.ย.
เพิม่ขึน้เป็น 30.7 สวนทางกบัที่ตลาดคาดจะลดลงเหลอื 18.9 ท าให้
กงัวลวา่เฟดจะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ทางดา้นกองทุน SPDR ซือ้
ทองค า 3.49 ตนั หลงัจากขายทองค าตดิต่อกนั 6 สปัดาห ์

 สปัดาหน้ี์ตดิตามการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) วา่จะมคีวาม
ชดัเจนถงึช่วงเวลาเฟดจะปรบัลดวงเงนิมาตรการ QE และปรบัมมุมอง
การปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยหรอืไม่ ซึง่เฟดอาจจะปรบัขึน้เรว็กวา่ที่เฟด
เคยคาดการณ์ไวใ้นเดอืนม.ิย. เมื่อดจูาก CME Fedwatch tool มมุมอง
ของตลาดมองวา่มโีอกาสความเป็นไปได ้ 54% ทีเ่ฟดจะเริม่ขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเดอืนธ.ค.ปีหน้า นอกจากน้ีตดิตามการประชุมธนาคารกลาง
ญี่ปุน่และขอ้มลูเศรษฐกจิสหรฐั  ไดแ้ก่ การอนุญาตก่อสรา้ง การเริม่
ก่อสรา้งบา้นและยอดขายบา้นมอืสองเดอืนส.ค. ดชันี PMI ภาคการผลติ
และภาคบรกิารเดอืนก.ย. จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  

 แนวโน้มราคาทองค าคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเพื่อรอตดิตามการ
ประชุมเฟด  โดยมแีนวตา้น 1,770 ดอลลาร ์และ 1,780 ดอลลาร ์สว่น
แนวรบัส าคญัอยูท่ี ่ 1,750 ดอลลาร ์ ถา้หลุดแนวรบัดงักล่าวคาดจะมแีรง
เทขายอยา่งหนกัและมแีนวโน้มปรบัลดลงสูแ่นวรบั  1,700 ดอลลาร ์    

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,753.40 +0.1 1,750/1,730 1,770/1,780 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

20 กนัยายน 2564 

 

สปัดาหก่์อนทองค าลงแรง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรฐัแขง็แกร่ง 

สปัดาหน้ี์ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 

ทองค ามีแนวรบัส าคญั 1,750 ดอลลาร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
27,700 -100 27,600/27,350 27,900/28,100 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (18/09/64) 
รบัซือ้      

27,600 

ขายออก            

27,700 

Gold Indicators (17/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1001.66 +1.74 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 93.24 +0.38 

ดชันีดาวโจนส ์ 34,584.88 -166.44 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) 75.34 -0.33 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 33.34 +0.22 

 



 

 

 

 

 

(17/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10V21 27,920 -60 4,681 5,059 

GF10Z21 27,960 -50 3,795 5,734 

GF10G22 27,980 -70 1,698 2,314 25,410   

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
27,790 -130 27,770/27,490 28,060/28,220 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าทีร่าคาทอง Spot 
1,750 ดอลลาร ์(GF 27,770 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุน
ที ่ 1,740 ดอลลาร ์ (GF 27,640 บาท) รวมทัง้แนะน าเปิด
สถานะขายเมื่อราคาทอง Spot ปรบัขึน้มาทีบ่รเิวณ 1,770 
ดอลลาร ์ (GF 28,060 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่
1,780 ดอลลาร ์(GF 28,220 บาท) 

 

(17/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,767.30 -12.90 28,935 12,337 

GOZ21 1,770.50 -12.50 29,381 16,872 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,751.50 -14.70  15,204 12,337 

GOZ21 1,755.00 -14.90  13,593 16,872 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,751.50 -14.70  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 1,772 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,782
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 ปริมาณ คงค้าง 

GF10V21 27,790 -130 1,451 5,059 

GF10Z21 27,800 -160 707 5,734 

GF10G22 27,830 -160 369 2,314    

 

 

 

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 เมื่อวานปรบัลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
วนัศุกรท์ีผ่่านมา ส าหรบัแนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot 
คาดปรบัลดลง โดยมแีนวรบัส าคญัที ่22.35 ดอลลาร ์ ถา้
หลุดจะมแีนวรบัถดัไปที ่ 22 ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 
23 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFU21 23 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขาย
ตดัขาดทุนที ่ 23.20 ดอลลาร ์หรอืราคา SVFU21 ลดลง
ต ่ากว่า 22.35 ดอลลาร ์

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลง ทัง้นี้เงนิดอลลาร์
สหรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ เมื่อวนัศุกรท์ี่
ผ่านมา โดยดอลลารย์งัคงไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผย
ยอดคา้ปลกีของสหรฐัทีด่เีกนิคาดเมื่อวนัพฤหสัทีผ่่านมา 
ซึง่สนบัสนุนการคาดการณ์ทีว่่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะลดวงเงนิมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) ก่อน
สิน้ปีนี้ ซึง่ USD Futures เดอืนก.ย.2564 คาดจะมแีนว
รบัที ่33.20 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น  33.50 บาท/
ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลลแ์ขง็เทียบสกลุเงินหลกั จบัตาประชุมเฟดสปัดาหห์น้า 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็คา่เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืวนัศกุรท์ี่
ผา่นมา (17 ก.ย.) ขณะทีย่โูรและปอนดอ์อ่นคา่ลง โดยดอลลารย์งัคงไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยยอดคา้ปลกีของสหรฐัทีด่ี
เกนิคาดเมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่า่นมา ซึง่สนบัสนุนการคาดการณ์ทีว่่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะลดการซือ้สนิทรพัยต์าม
มาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) กอ่นสิน้ปีนี้   ทัง้นี้ ดชันีดอลลารซ์ึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่
เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.28% แตะที ่93.1881 เมือ่คนืนี้ 

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดลบ $5.3 เหตดุอลลแ์ขง็ค่ากดดนัราคา 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดปรบัตวัลงต่อเมือ่คนืวนัศกุรท์ีผ่า่นมา (17 ก.ย.) เนื่องจากดอลลารท์ีแ่ขง็คา่ขึน้เป็น
ปจัจยักดดนัตลาดเป็นวนัที ่2 ตดิต่อกนั   ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. 
ลดลง 5.3 ดอลลาร ์หรอื 0.3% ปิดที ่1,751.4 ดอลลาร/์ออนซ ์และในรอบสปัดาหน์ี้ สญัญาทองค าลดลง 2.3% และปิด
ตลาดทีร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัที ่10 ส.ค.   สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 45.7 เซนต ์หรอื 2% ปิดที ่22.337 
ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดลบ 64 เซนต ์เหตดุอลลแ์ขง็ค่ากดดนัราคา 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดลบเมือ่คนืวนัศกุรท์ีผ่า่นมา (17 ก.ย.) โดยถกูกดดนัจาก
ดอลลารส์หรฐัทีแ่ขง็คา่ขึน้ ซึง่ท าใหส้ญัญาน ้ามนัดบิทีก่ าหนดราคาเป็นดอลลารน์ัน้ มรีาคาแพงขึน้และมคีวามน่าดงึดดู
น้อยลงส าหรบันกัลงทนุทีถ่อืเงนิสกลุอืน่ๆ   สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนต.ค. ลดลง 64 เซนต ์หรอื 0.9% ปิดที ่
71.97 ดอลลาร/์บารเ์รล แต่เพิม่ขึน้ 3.2% ในรอบสปัดาหน์ี้  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนพ.ย. ลดลง 33 
เซนต ์หรอื 0.4% ปิดที ่75.34 ดอลลาร/์บารเ์รล แต่เพิม่ขึน้ 3.3% ในรอบสปัดาหน์ี้ 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดลบ 166.44 จดุ วิตกหลายปัจจยักดดนัตลาด 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมือ่คนืวนัศกุรท์ีผ่า่นมา (17 ก.ย.) เนื่องจากตลาดยงัคงถูกกดดนัจากความ
วติกเกีย่วกบัการปรบัขึน้ภาษนีิตบิุคคล, การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 และความเป็นไปไดท้ีธ่นาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
จะปรบัลดวงเงนิซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) เรว็ขึน้    ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่
34,584.88 จุด ลดลง 166.44 จุด หรอื -0.48%, ดชัน ีS&P500 ปิดที ่4,432.99 จุด ลดลง 40.76 จุด หรอื -0.91% และ
ดชันี Nasdaq ปิดที ่15,043.97 จุด ลดลง 137.96 จุด หรอื -0.91%   ในรอบสปัดาหน์ี้ ดชันีดาวโจนส ์ลดลง 0.1%, ดชัน ี
S&P500 ลดลง 0.6% และดชันี Nasdaq ลดลง 0.5% 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
จีนพยายามเข้าร่วมข้อตกลง TPP หวงัเพ่ิมอิทธิพลทางเศรษฐกิจในเอเชีย 
          จนีไดเ้ริม่ด าเนินการอยา่งจรงิจงัในวนัน้ีเพื่อเร่งสมคัรเขา้ร่วมขอ้ตกลงหุน้สว่นยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิเอเชยีแปซฟิิก (TPP) 
ซึง่เป็นขอ้ตกลงการคา้เสร ี หลงัจากการยื่นขอเขา้ร่วมขอ้ตกลงดงักล่าว โดยเป็นความพยายามทีจ่ะเพิม่อทิธพิลทางเศรษฐกจิของ
จนีในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก  ส านกัขา่วเกยีวโดรายงานว่า การเขา้ร่วมขอ้ตกลง TPP ของจนีจะสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อ
การคา้ในภูมภิาค โดยความพยายามนี้มุ่งตอบโตท้่าทขีองสหรฐัและพนัธมติรรายอื่นๆ ทีก่ าลงัพยายามแยกตวัออกจากเศรษฐกจิจนี 
แต่กย็งัไมแ่น่ชดัว่าจนีจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มขอ้ตกลงดงักล่าวหรอืไม่  ส าหรบัการเขา้ร่วมขอ้ตกลงนี้ซึง่มชีื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) จนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัอิย่างเป็น
เอกฉนัทจ์าก 11 ประเทศสมาชกิ และอุปสรรคอย่างหนึ่งทีจ่นีตอ้งเผชญิคอืความสมัพนัธท์ีต่งึเครยีดกบัออสเตรเลยี ซึง่เป็นหนึ่งใน
สมาชกิ TPP  สว่นสมาชกิรายอืน่ๆ ของ TPP ประกอบดว้ยบรไูน แคนาดา ชลิ ีญีปุ่น่ มาเลเซยี เมก็ซโิก นวิซแีลนด ์เปร ูสงิคโปร ์
และเวยีดนาม    เดมิทสีหรฐัสง่เสรมิขอ้ตกลงทางการคา้นี้เพือ่ต่อตา้นอทิธพิลทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้ของจนี    หากจนีเขา้ร่วม
ขอ้ตกลง TPP ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศทีเ่ขา้รว่มจะมสีดัสว่นประมาณ 30% ของ GDP โลก เมื่อ
เทยีบกบัปจัจบุนัทีม่ากกว่า 10% นอกจากนี้ ยงัจะเป็นความส าเรจ็อกีขัน้ส าหรบัจนี ซึง่คลา้ยกบัการเขา้เป็นสมาชกิองคก์ารการคา้
โลก (WTO) เมื่อปี 2544 
 
องักฤษจ่อทดลองฉีดวคัซีนโควิด-19 สตูรไขว้ในเดก็อาย ุ12-16 ปี 
          ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า องักฤษท าการศกึษาเพือ่ตรวจดกูารตอบสนองดา้นภูมคิุม้กนัของเดก็ๆ ทีม่ต่ีอการฉีดวคัซนี
โควดิ-19 สตูรไขว ้ ขณะทีเ่จา้หน้าทีพ่ยายามจะคน้หาแนวทางการฉีดวคัซนีเขม็ 2 ทีด่ทีีส่ดุส าหรบัเยาวชน เน่ืองจากมคีวามเสีย่ง
เลก็น้อยทีจ่ะเกดิภาวะกลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ    ทัง้นี้ การศกึษา Com-COV3 จะทดลองฉีดวคัซนีทีแ่ตกต่างกนัในเดก็อายุ 12-16 ปี 
เพื่อดกูารตอบสนองดา้นภูมคิุม้กนัและผลขา้งเคยีงจากการฉีดวคัซนีในลกัษณะดงักล่าว    ศาสตราจารยแ์มทธวิ สเนป หวัหน้า
นกัวจิยัในการทดลองครัง้นี้จากกลุ่มวคัซนีแห่งมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford Vaccine Group) เปิดเผยกบัผูส้ ือ่ขา่วว่า "เรือ่งที่
กงัวลกนักค็อื ความเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะกลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ โดยเฉพาะในกลุ่มผูช้ายวยัรุ่นทีไ่ดร้บัวคัซนีไฟเซอรเ์ขม็ 2"   "การ
ทดลองครัง้นี้จะเป็นขอ้มลูส าคญัใหก้บัคณะกรรมการร่วมดา้นการฉีดวคัซนีและการสรา้งภมูคิุม้กนั (JCVI) ในการใหค้ าแนะน าดา้น
การสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัวยัรุ่นในสหราชอาณาจกัร" ศาสตราจารยส์เนปกล่าว    
 
"พาวเวล" สัง่ทบทวนด้านจริยธรรม หลงัจนท.เฟดลงทุนหุ้นหลายล้านดอลล ์
          นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดส้ัง่การใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการทบทวนหลกัจรยิธรรมของเฟดใน
เรื่องการท าธุรกรรมทางการเงนิอย่างเหมาะสม หลงัจากมกีารเปิดเผยขอ้มลูวา่ เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโสหลายคนของเฟดไดท้ าการซือ้
ขายหุน้มลูค่าหลายลา้นดอลลารใ์นปี 2563 และเจา้หน้าทีอ่กีบางสว่นมกีารลงทุนจ านวนมาก ค าสัง่ดงักล่าวของนายพาวเวลเกดิขึน้
หลงัจากวุฒสิมาชกิอลซิาเบธ วอรรเ์รน ไดส้ง่จดหมาย 12 ฉบบัถงึประธานเฟดสาขาต่างๆ โดยเรยีกรอ้งใหม้กีารตรวจสอบดา้น
จรยิธรรมของเจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของเฟดอย่างเขม้งวด  นางวอรเ์รนซึง่เป็นวุฒสิมาชกิจากรฐัแมสซาชเูซตสส์งักดัพรรคเดโมแครตได้
เรยีกรอ้งใหป้ระธานเฟดแต่ละสาขาใชม้าตรการสัง่หา้มไมใ่หเ้จา้หน้าทีร่ะดบัสงูของเฟดถอืครองหุน้และซือ้ขายหุน้ 
 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 21 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. การอนญุาตก่อสร้างบ้านเดือนส.ค.(ล้านยนูิต)  1.60 1.63 

 สหรัฐ 19.30 น. การเร่ิมก่อสร้างบ้านเดือนส.ค.(ล้านยนูิต)  1.55 1.53 

 จีน 20.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนส.ค.โดย conference 
Board 

  0.7% 

 22 ก.ย. 64 ญ่ีปุ่ น Tentative รายงานประมาณการเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นโดย  BOJ    

 ญ่ีปุ่ น Tentative การประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  -0.10% -0.10% 

 ญ่ีปุ่ น Tentative การแถลงของประธานธนาคารกลางญ่ีปุ่ น    

 ยโุรป 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนส.ค.ของยโูรโซน  -6 -5 

 สหรัฐ 21.00 น. ยอดขายบ้านมอืสองเดือนส.ค.(ล้านยนูิต)  5.87 5.99 

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

23 ก.ย. 64 สหรัฐ 1.00 น. รายงานประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐโดย FOMC    

 สหรัฐ 1.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)  <0.25% <0.25% 

 สหรัฐ 1.30 น. การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ    

 ยโุรป 15.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.ของยโูรโซน  60.4 61.4 

 ยโุรป 15.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ย.ของยโูรโซน  58.4 59.0 

 ยโุรป 15.00 น. รายงานเศรษฐกิจของธนาคารกลางยโุรป    

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  317,000 332,000 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.  61.1 61.1 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ย.  55.1 55.1 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนส.ค. โดย conference 
Board 

 0.5% 0.9% 

24 ก.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.  52.5 52.7 

 สหรัฐ 21.00 น. ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนส.ค. (ยนูติ)  708,000 708,000 


