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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานในช่วงกลางวนัปรบัลดลงต่อเนื่องหลุด
แนวรบัส าคญั 1,750 ดอลลาร ์ แต่ในช่วงกลางคนืราคาทองค าปรบั
ขึน้อย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะ
สนิทรพัยป์ลอดภยัหลงัตลาดหุน้สหรฐัและตลาดหุน้ทัว่โลกร่วงลง
อย่างหนกั ท่ามกลางความวติกเกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้ของไช
น่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป บรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของ
จนี ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอืครองทองค าเท่าเดมิ
เมื่อวาน หลงัจากสปัดาหก์่อนขายทองค า 3.49 ตนั 

 การประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เริม่ขึน้ในวนัน้ีและจะทราบ
ผลการประชุมในคนืพรุ่งนี้ สว่นคนืน้ีสหรฐัจะประกาศการอนุญาต
ก่อสรา้งเดอืนส.ค. ตลาดคาดลดลงเหลอื 1.6 ลา้นยนูิต จาก 1.63 
ลา้นยนูิตในเดอืนก.ค. การเริม่สรา้งบา้นเดอืนส.ค. ตลาดคาด
เพิม่ขึน้เป็น 1.55 ลา้นยนูิต จาก 1.53 ลา้นยนูิตในเดอืนก.ค. 

 แนวโน้มราคาทองค าคาดจะเคลือ่นไหวในกรอบ 1,750-1,770  
ดอลลาร ์  ทัง้นี้ยงัตอ้งระวงัแรงเทขาย ซึง่อาจจะท าใหม้แีนวโน้ม
ปรบัลดลงสูแ่นวรบั  1,700 ดอลลารไ์ด ้ระยะสัน้ทองค ามแีนวรบัอยู่
ที ่1,750 ดอลลาร ์และ 1,730 ดอลลาร ์   ขณะทีม่แีนวตา้น 1,770 
ดอลลาร ์และ 1,780 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,764.00 +10.6 1,750/1,730 1,770/1,780 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

21 กนัยายน 2564 

 

ทองค ำขึน้ จำกกงัวลกำรผิดนัดช ำระหน้ีของไชน่ำ เอเวอรแ์กรนด ์ 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศกำรอนุญำตก่อสร้ำง กำรเร่ิมสร้ำงบ้ำน 

รำคำทองค ำคำดจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,750-1,770  ดอลลำร ์  

Close  chg .  Support  Resistance 
27,750 -50 27,600/27,350 27,900/28,100 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (20/09/64) 
รบัซือ้      

27,650 

ขายออก            

27,750 

Gold Indicators (20/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1001.66 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 93.22 -0.01 

ดชันีดำวโจนส ์ 33,970.47 -614.41 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 73.92 -1.42 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.35 +0.01 

 



 

 

 

 

 

(20/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 27,890 -30 2,167 5,924 

GF10Z21 27,930 -30 1,494 6,158 

GF10G22 27,950 -40 690 2,556 25,410   

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,000 +120 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) 

 

(20/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,759.00 -7.20 20,424 20,739 

GOZ21 1,762.40 -7.50 20,793 25,405 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,764.60 +5.10  10,302 17,926 

GOZ21 1,767.80 +5.00 11,707 24,705 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,764.60 +5.10  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 ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,000 +120 1,519 5,955 

GF10Z21 28,030 +90 1,110 6,200 

GF10G22 28,080 +110 410 2,761    

 

 

 

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 เมื่อวานปรบัลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรบัแนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาดปรบัลดลง โดย
มแีนวรบัที ่ 22 ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 22.50 
ดอลลาร ์ กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures 
ส าหรบันกัลงทุนทีเ่ปิดสถานะขายไวแ้นะน าถอืต่อไป 
รวมทัง้แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา SVFU21 22.50 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่22.70 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลง ทัง้นี้เงนิดอลลาร์
สหรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ โดยนกัลงทุน
เขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงนิปลอดภยั ท่ามกลางความ
วติกเกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์
กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจนี 
และการคาดการณ์ทีว่่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจสง่
สญัญาณปรบัลดวงเงนิมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ 
(QE) ในการประชมุสปัดาหน์ี้ ซึง่ USD Futures เดอืน
ก.ย.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่33.20 บาท/ดอลลาร ์ขณะที่
มแีนวตา้น  33.50 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำ วิกฤตเอเวอรแ์กรนดห์นุนแรงซ้ือสกลุเงินปลอดภยั 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็คา่เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่นมา 
(20 ก.ย.) โดยนกัลงทนุพากนัเขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงนิปลอดภยั ทา่มกลางความวติกเกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้
ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจนี นอกจากนี้ ดอลลารย์งัไดแ้รงหนุนจาก
การคาดการณ์ทีว่่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจสง่สญัญาณปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่น
คลายเชงิปรมิาณ (QE) ในการประชมุสปัดาหน์ี้   ทัง้นี้ ดชันีดอลลารซ์ึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบ
กบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.09% แตะที ่93.2760 เมื่อคนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $12.4 นลท.ซ้ือสินทรพัยป์ลอดภยัหลงัหุ้นร่วงหนัก 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมือ่คนืทีผ่า่นมา (20 ก.ย.) เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัย์
ทีป่ลอดภยัหลงัตลาดหุน้สหรฐัและทัว่โลกรว่งลงอยา่งหนกั ทา่มกลางความวติกเกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้ของไชน่า เอ
เวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป บรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจนี    ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 12.4 ดอลลาร ์หรอื 0.71% ปิดที ่1,763.8 ดอลลาร/์ออนซ ์   สญัญาโลหะเงนิสง่
มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 13.3 เซนต ์หรอื 0.6% ปิดที ่22.204 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดร่วง $1.68 เหตวิุตกปัญหำเอเวอรแ์กรนด ์
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 2% เมือ่คนืทีผ่า่นมา (20 ก.ย.) เนื่องจากนกัลงทนุ
หลกีเลีย่งการลงทนุในสนิทรพัยเ์สีย่ง ทา่มกลางความกงัวลเกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึง่
เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจนี นอกจากนี้ การแขง็คา่ของสกลุเงนิดอลลารย์งัสรา้งแรงกดดนัต่อตลาด
น ้ามนั    สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนต.ค. ลดลง 1.68 ดอลลาร ์หรอื 2.3% ปิดที ่70.29 ดอลลาร/์บารเ์รล    สญัญา
น ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนพ.ย. ลดลง 1.42 ดอลลาร ์หรอื 1.9% ปิดที ่73.92 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดร่วง 614.41 จดุ กงัวลวิกฤตเอเวอรแ์กรนดฉุ์ดศก.โลก 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 600 จุดเมือ่คนืทีผ่า่นมา (20 ก.ย.) ขณะทีด่ชันี S&P500 และ 
Nasdaq ปิดรว่งลงเป็นเปอรเ์ซน็ตใ์นวนัเดยีวทีร่นุแรงทีส่ดุนบัตัง้แต่เดอืนพ.ค.ปีนี้ เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่าการผดินดั
ช าระหนี้ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ กรุ๊ป ซึง่บรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจนี จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัว่
โลก  ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่33,970.47 จุด ลดลง 614.41 จุด หรอื -1.78% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,357.73 
จุด ลดลง 75.26 จุด หรอื -1.70% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,713.90 จุด ลดลง 330.07 จุด หรอื -2.19% 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
นักวิเครำะหช้ี์วิกฤตเอเวอรแ์กรนดเ์ส่ียงกระทบตลำดอสงัหำฯจีนแบบโดมิโน 
          นกัวเิคราะหจ์ากบรษิทัอลัไลแอนซเ์บริน์สไตน์ (AllianceBernstein) เตอืนว่า บรษิทัในภาคอสงัหารมิทรพัยข์องจนีทีป่ระสบ
ปญัหาสภาพคล่องอย่างหนกัมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะลม้ละลาย หลงัจากทีบ่รษิทัไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ กรุ๊ป (China Evergrande 
Group) บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ทีส่ดุอนัดบั 2 ของจนีมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัการผดินดัช าระหนี้   "มบีรษิทั
อสงัหารมิทรพัยจ์ านวนมากทีส่ง่สญัญาณว่าก าลงัประสบปญัหาอย่างหนกั บรษิทัเหล่านี้ไม่สามารถประคองธุรกจิต่อไปไดน้าน หาก
ช่องทางในการรไีฟแนนซย์งัคงถูกปิดกัน้ต่อไป" นางเจนน ี เจงิ นกัวเิคราะหข์องอลัไลแอนซเ์บริน์สไตน์ใหส้มัภาษณ์ในรายการ 
Street Signs Asia ของส านกัขา่วซเีอน็บซี ีโดยเตอืนถงึผลกระทบแบบโดมโินจากความเสีย่งทีเ่อเวอรแ์กรนดอ์าจลม้ละลาย   นาง
เจงิยงัเตอืนดว้ยวา่ บรษิทัอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นๆซึง่มขีนาดเลก็กว่าเอเวอรแ์กรนด์และประสบปญัหาเช่นกนันัน้ คดิเป็น 10-15% 
ของตลาดอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม หากมกีารลม้ละลายเกดิขึน้กอ็าจสง่ผลกระทบ "ในเชงิระบบ" ไปสูภ่าคสว่นอื่นๆ ของเศรษฐกจิ
ดว้ย     
 

"เยลเลน" เตือนเศรษฐกิจสหรฐัเส่ียงถดถอยหำกคองเกรสไม่เพ่ิมเพดำนหน้ีรฐับำล 
          นางเจเนต็ เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัเตอืนว่า เศรษฐกจิสหรฐัอาจจะพลกิผนัจากฟ้ืนตวัไปเป็นถดถอย หากสภาคองเกรส
ไม่รบีปรบัเพิม่เพดานหนี้ของรฐับาล    "สภาคองเกรสไดป้รบัเพิม่หรอืยกเลกิเพดานหนี้ของรฐับาลสหรฐัมาประมาณ 80 ครัง้
นบัตัง้แต่ปี 2503 และขณะนี้ถงึเวลาแลว้ทีส่ภาคองเกรสต้องด าเนินการดงักล่าวอกีครัง้" นางเยลเลนเปิดเผย "มฉิะนัน้ ในเดอืน
ตุลาคม กระทรวงการคลงัจะขาดดุลเงนิสด และรฐับาลจะไม่สามารถช าระหนี้ได"้ นางเยลเลนเตอืน พรอ้มย ้าว่า หากไม่ปรบัเพิม่
เพดานหนี้จะท าใหเ้กดิ "หายนะทางเศรษฐกจิในวงกวา้ง"  "ภายในไม่กีว่นั ชาวอเมรกินัหลายลา้นคนอาจขาดแคลนเงนิสด เราจะได้
เหน็การเลื่อนช าระเงนิส าคญั ๆ ออกไปอย่างไม่มกี าหนด ผูส้งูอายุเกอืบ 50 ลา้นคนอาจไมไ่ดเ้ชค็ประกนัสงัคมไปช่วงหนึ่ง 
ขา้ราชการทหารกอ็าจไม่ไดร้บัคา่จา้ง" นางเยลเลนกล่าว   นอกจากน้ี นางเยลเลนยงัเตอืนวา่ หากสหรฐัผดินดัช าระหนี้ กอ็าจ
ผลกัดนัใหเ้กดิวกิฤตการเงนิครัง้ประวตัศิาสตร ์ ซึง่จะเป็นการซ ้าเตมิเศรษฐกจิจากเดมิทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างหนกัอยู่แลว้จากวกิฤต
ดา้นสาธารณสขุ    นางเยลเลนกล่าวว่า "การผดินดัช าระหนี้อาจกระตุน้ใหอ้ตัราดอกเบีย้พุ่งสงูขึน้, ราคาหุน้ร่วงลงหนกั และเกดิ
ความป ัน่ปว่นทางการเงนิ เศรษฐกจิของเราในปจัจุบนัจะพลกิผนัจากการฟ้ืนตวักลายเป็นถดถอย การเตบิโตมลูค่านบัพนัลา้น
ดอลลารแ์ละงานนบัลา้นต าแหน่งจะสญูสิน้ และจะท าใหส้หรฐักลายเป็นชาตทิีอ่่อนแอลงโดยถาวร"   "จะเลื่อนนดัหรอืผดินดัช าระหนี้
กไ็ม่อาจเป็นทีย่อมรบัได ้ โดย 17 เดอืนทีผ่่านมานี้ไดท้ดสอบความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิของชาตเิรา ตอนนี้เราเพิง่ออกจากวฤิต
มาได ้เราตอ้งไม่กลบัไปจมปลกัในอกีวกิฤตทีส่ามารถหลกีเลีย่งไดอ้กี" นางเยลเลนกล่าว 
 
ผูเ้ช่ียวชำญเผยโควิด-19 คือสญัญำณเตือนให้รบัมือวิกฤตขยะอำหำรในเอเชียตอ.เฉียงใต้ 
          บรรดาผูเ้ชีย่วชาญและบรษิทัรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเปิดเผยกบั CNBC ว่า ไวรสัโควดิ-19 คอืสญัญาณเตอืนของการต่อสู้
กบัวกิฤตขยะอาหาร (food waste crisis) ของโลกโดยด่วนผูเ้ชีย่วชาญกล่าวว่า โควดิ-19 ไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึช่องโหว่ของเครอืขา่ยซพั
พลายเชนในช่วงเวลาทีท่ ัว่โลกออกมาตรการลอ็กดาวน์และหา้มการเดนิทาง โดยไดส้ง่ผลกระทบดา้นแรงงานในภาคการเกษตร 
การขนสง่ และโลจสิตกิสจ์นเกดิภาวะคอขวด เป็นเหตุใหอ้าหารขาดแคลนและราคาพุง่สงูขึน้ทัว่โลก 

แหล่งข่ำว : 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 


