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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานนี้ปรบัตวัขึน้ โดยไดร้บัปจัจยัหนุนจาก
การอ่อนค่าของสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ท่ามกลางความกงัวล
เกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้ของบรษิทัไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุป๊ใน
การจ่ายดอกเบีย้หุน้กู ้ 2 งวดในเดอืนนี้ ซึง่วกิฤตการณ์หนี้สนิของ
บรษิทัดงักล่าวนัน้อาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิเป็นวงกวา้ง  
ขณะทีแ่บงก ์ออฟ อเมรกิา ไดป้รบัลดคาดการณ์ GDP ของจนีปีนี้
ลงเหลอื 8% จากเดมิ 8.3% ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust 
ขายทองค าสทุธ ิ0.87 ตนั 

 คนืน้ีในช่วงเวลาต ี 1 จะทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ซึง่คาดว่าเฟดยงัคงตรงึอตัราดอกเบีย้เท่าเดมิ แต่อาจจะเริม่
สง่สญัญาณปรบัลดวงเงนิ QE และตดิตามการแถลงของประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั รวมถงึรายงาน “dot plot” ซึง่เป็นการ
คาดการณ์ในอนาคตของกรรมการเฟดแต่ละคน สว่นคนืน้ีสหรฐัจะ
ประกาศยอดขายบา้นมอืสองเดอืนส.ค. ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่
ระดบั 5.87  ลา้นยนูิต จากระดบั 5.99 ลา้นยนูิตในเดอืนก.ค. 

 แนวโน้มราคาทองค าคาดจะเคลือ่นไหวในกรอบทีแ่คบลง ทัง้นี้ยงั
ตอ้งระวงัแรงเทขาย ซึง่อาจจะท าใหม้แีนวโน้มปรบัลดลงสูแ่นวรบั  
1,700 ดอลลารไ์ด ้ ระยะสัน้ทองค ามแีนวรบัอยูท่ี ่ 1,760 ดอลลาร ์
และ 1,750 ดอลลาร ์    ขณะทีม่แีนวตา้น 1,780 ดอลลาร ์ และ 
1,800 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,774.00 +10.0 1,760/1,750 1,780/1,800 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

22 กนัยายน 2564 

 

ทองค ำปิดบวก  จำกควำมกงัวลวิกฤตหน้ีสินของเอเวอรแ์กรนด ์

ช่วงเวลำตี 1 จะทรำบผลกำรประชุมธนำคำรกลำงสหรฐั (เฟด)  

แนวโน้มรำคำทองค ำคำดจะเคล่ือนไหวในกรอบท่ีแคบลง 

Close  chg .  Support  Resistance 
27,900 +150 27,800/27,650 28,100/28,400 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (21/09/64) 
รบัซือ้      

27,800 

ขายออก            

27,900 

Gold Indicators (21/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1000.79 -0.87 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 93.20 -0.02 

ดชันีดำวโจนส ์ 33,919.84 -50.63 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 74.36 +0.44 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.37 +0.02 

 



 

 

 

 

 

(21/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,040 +160 2,432 5,955 

GF10Z21 28,080 +140 1,684 6,200 

GF10G22 28,110 +140 667 2,761 25,410   

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,190 +140 27,950/27,790 28,260/28,550 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าทีร่าคาทอง Spot 
1,750 ดอลลาร ์(GF 27,790 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุน
ที ่1,740 ดอลลาร ์(GF 27,640 บาท)  

 

(21/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,767.00 +7.50 13,070 17,926 

GOZ21 1,769.80 +7.00 15,195 24,705 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,775.00 +7.80  11,518 10,672 

GOZ21 1,779.00 +8.90 18,530 17,104 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,775.00 +7.80  1,762/1,752 1,782/1,802 
 

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 ์  

 

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 28,190 +140 2,018 5,235 

GF10Z21 28,220 +140 1,994 5,750 

GF10G22 28,240 +130 649 2,719    

 

 

 

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 เมื่อวานฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย แต่
อย่างไรกต็าม แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาดปรบั
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมแีนวรบัที ่22 ดอลลาร ์ ขณะทีม่ี
แนวตา้น 22.70 ดอลลาร ์ กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver 
Online Futures ส าหรบันกัลงทุนทีเ่ปิดสถานะขายไว้
แนะน าถอืต่อไป รวมทัง้แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา 
SVFU21 22.70 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่
23.00 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ซึง่ค่าเงนิ
บาทเคลื่อนไหวทศิทางเดยีวกบัภูมภิาค ทัง้นี้นกัลงทุน
ต่างชาตขิายสทุธพินับตัรไทยประมาณ 2,800 ลา้นบาท 
และตลาดรอตดิตามการสง่สญัญาณจากธนาคารกลาง
สหรฐัในวนัน้ี  ซึง่ USD Futures เดอืนก.ย.2564 คาดจะ
มแีนวรบัที ่33.20 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น  33.50 
บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลอ่์อนค่ำเลก็น้อย ก่อนตลำดรู้ผลประชุมเฟด 
          ดอลลารส์หรฐัออ่นคา่เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืที่
ผา่นมา (21 ก.ย.) กอ่นทีต่ลาดจะรูผ้ลการประชมุนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันี้ตามเวลาสหรฐั 
หรอืในชว่งเชา้ตรูข่องวนัพรุง่นี้ตามเวลาไทย  ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบกบั
สกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.08% แตะที ่93.2047 เมือ่คนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $14.4 วิกฤตเอเวอรแ์กรนดห์นุนแรงซ้ือสินทรพัยป์ลอดภยั 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกตดิต่อกนัเป็นวนัที ่ 2 เมือ่คนืทีผ่า่นมา (21 ก.ย.) โดยไดป้จัจยัหนุนจากการที่
นกัลงทนุเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั ทา่มกลางความวติกกงัวลเกีย่วกบัวกิฤตหนี้สนิของบรษิทัไชน่า เอ
เวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป นอกจากนี้ การออ่นคา่ของสกลุเงนิดอลลารย์งัเป็นปจัจยับวกต่อตลาดทองค าดว้ย   ทัง้นี้ สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 14.4 ดอลลาร ์หรอื 0.82% ปิดที ่1,778.2 ดอลลาร/์
ออนซ ์  สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 40.7 เซนต ์หรอื 1.83% ปิดที ่22.611 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวก 27 เซนต ์รบัคำดกำรณ์สตอ็กน ้ำมนัดิบลดลงต่อเน่ือง 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดบวกเมือ่คนืทีผ่า่นมา (21 ก.ย.) ขานรบัการคาดการณ์ทีว่่า
สตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัจะลดลงตดิต่อกนัเป็นสปัดาหท์ี ่7 ซึง่บ่งชีว้่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัในสหรฐัยงัคงแขง็แกรง่     
สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนต.ค. เพิม่ขึน้ 27 เซนต ์หรอื 0.4% ปิดที ่70.56 ดอลลาร/์บารเ์รล  สญัญาน ้ามนัดบิเบ
รนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 44 เซนต ์หรอื 0.6% ปิดที ่74.36 ดอลลาร/์บารเ์รล  

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดลบ 50.63 จดุ กงัวลข่ำวเอเวอรแ์กรนด-์จบัตำประชุมเฟด 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมือ่คนืทีผ่า่นมา (21 ก.ย.) โดยตลาดยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากความกงัวล
เกีย่วกบัการผดินดัช าระหนี้ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของจนี 
นอกจากนี้ นกัลงทนุยงัระมดัระวงัการซือ้ขายกอ่นทีจ่ะทราบผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันี้ตามเวลา
สหรฐั หรอืในชว่งเชา้ตรูข่องวนัพรุง่นี้ตามเวลาไทย  ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่33,919.84 จุด ลดลง 50.63 
จุด หรอื -0.15% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,354.19 จุด ลดลง 3.54 จุด หรอื -0.08% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,746.40 จุด 
เพิม่ขึน้ 32.50 จุด หรอื +0.22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
ปธ.เอเวอรแ์กรนดส่์งจดหมำยปลอบพนักงำน มัน่ใจบริษทัจะรอดพ้นควำมยำกล ำบำก 
          นายฮุย กา หยวน ประธานบรษิทัไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ กรุ๊ปซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ทีส่ดุอนัดบัสองของจนี 
ไดส้ง่จดหมายถงึพนกังานของบรษิทัว่า เอเวอรแ์กรนดม์คีวามเชื่อมัน่ว่าบรษิทัจะสามารถผ่านพน้ช่วงเวลาทีม่ดืมนทีส่ดุในขณะนี้ไป
ไดด้ว้ยด ี และคาดว่าการสง่มอบโครงการอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ จะด าเนินไปตามสญัญา   จดหมายของนายฮุยยงัระบุดว้ยว่า เอ
เวอรแ์กรนดจ์ะแสดงความรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีต่่อบรรดาผูซ้ือ้อสงัหารมิทรพัย์ นกัลงทุน หุน้สว่น และสถาบนัการเงนิต่างๆ 
 

ไฟเซอร/์ไบออนเทคเผยวคัซีนโควิดปลอดภยัและได้ผลดีในเดก็ 5-11 ปี 
          ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า บรษิทัไฟเซอรแ์ละไบออนเทค เอสอรีะบุว่า วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของทางบรษิทัมี
ประสทิธภิาพในการสรา้งภูมคิุม้กนัทีแ่ขง็แกร่งใหก้บัเดก็อายุ 5-11 ปี และทางบรษิทัวางแผนทีจ่ะขออนุมตัจิากหน่วยงานก ากบัดแูล
โดยเรว็ทีส่ดุเพื่อฉีดวคัซนีใหก้บัเดก็ในช่วงอายุดงักล่าวในสหรฐั ยุโรป และทีอ่ื่นๆ  ไฟเซอร/์ไบออนเทคเปิดเผยว่าวคัซนี 2 โดส
สรา้งการตอบสนองดา้นภูมคิุม้กนัในเดก็อายุ 5-11 ปีในการทดลองทางคลนิิกระยะที ่2/3 แบบเดยีวกนักบัทีพ่บในกลุ่มคนอายุ 16-
25 ปีก่อนหน้านี้ นอกจากนี ้ ขอ้มลูดา้นความปลอดภยักเ็ทยีบเคยีงไดก้บัทีฉ่ีดวคัซนีใหก้บักลุ่มคนอายุ 16-25 ปี   นายอลัเบริต์ 
เบอรล์า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัไฟเซอรก์ล่าวในงานแถลงขา่วว่า "นบัตัง้แต่เดอืนก.ค.เป็นตน้มา ผูป้ว่ยโรคโควดิ-19 ที่
เป็นเดก็มมีากขึน้ถงึ 240% ในสหรฐั ซึง่ตอกย ้าถงึความจ าเป็นในการฉีดวคัซนีใหก้บัเดก็ โดยผลการทดลองเหล่าน้ีนบัเป็นหลกัฐาน
ทีด่ใีนการยื่นขออนุมตักิารฉีดวคัซนีของเราใหก้บัเดก็อายุ 5-11 ปี และเราวางแผนทีจ่ะยื่นขออนุมตัต่ิอ FDA และหน่วยงานก ากบั
ดแูลอื่นๆ โดยด่วน" 
 

สหรฐัไฟเขียวเปิดประเทศรบัผูโ้ดยสำรฉีดวคัซีนโควิดครบโดสในเดือนพ.ย. 
          นบัตัง้แต่เดอืนพ.ย.นี้เป็นตน้ไป สหรฐัจะอนุญาตใหผู้โ้ดยสารทีฉ่ีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบโดสแลว้จาก 33 ประเทศ
ซึง่รวมถงึจนี อนิเดยี บราซลิ และประเทศสว่นใหญ่ในยโุรป เดนิทางเขา้สหรฐัได ้ โดยความเคลื่อนไหวล่าสดุของสหรฐัถอืเป็นการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคมุการเดนิทางทีเ่ขม้งวดซึง่สหรฐัไดบ้งัคบัใชม้าตัง้แต่ตน้ปีทีแ่ลว้   ท าเนียบขาวระบุว่า สหรฐัไดต้ดัสนิใจ
ปรบัเปลีย่นมาใชว้ธิกีารผ่อนคลายขอ้ก าหนดการเดนิทางแทนการสัง่หา้มผูท้ีเ่ดนิทางมาจากทัง้ 33 ประเทศดงักล่าว โดยล่าสดุ
สหรฐัก าหนดว่า ผูท้ีเ่ดนิทางมาจาก 33 ประเทศน้ีจะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ครบโดสจงึจะสามารถเดนิทางเขา้
สหรฐัไดต้ัง้แต่ตน้เดอืนพ.ย.นี้เป็นตน้ไป  ภายใตก้ฎระเบยีบใหม่นี้ ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ยเครื่องบนิมายงัสหรฐัจะตอ้งแสดง
หลกัฐานการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ครบโดส นอกเหนือไปจากการแสดงผลตรวจโควดิ-19 เป็นลบภายในระยะเวลา 3 วนัก่อน
ออกเดนิทาง โดยผูโ้ดยสารทีแ่สดงหลกัฐานเหล่านี้ไมจ่ าเป็นตอ้งกกัตวัเมื่อเดนิทางถงึสหรฐั 
 

ท ำเนียบขำวยนัสหรฐัพร้อมรบัมือวิกฤต "เอเวอรแ์กรนด"์ 
          ท าเนียบขาวออกแถลงการณ์ยนืยนัว่า สหรฐัก าลงัจบัตาวกิฤตการณ์ทางการเงนิของบรษิทัไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป อย่าง
ใกลช้ดิ และพรอ้มรบัมอืผลกระทบดงักล่าว หากมคีวามจ าเป็น     "ดฉินัขอตัง้ขอ้สงัเกตว่า นี่เป็นบรษิทัทีต่ัง้อยูใ่นประเทศจนี ซึง่
กจิกรรมสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัจนี ขณะทีเ่ราจบัตาตลาดโลกอยา่งใกลช้ดิ ผา่นทางกระทรวงการคลงัสหรฐั โดยมกีารประเมนิความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อเศรษฐกจิสหรฐั และเราพรอ้มรบัมอื หากมคีวามจ าเป็น" นางเจน ซาก ีโฆษกท าเนียบขาวกล่าว 
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 21 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. การอนญุาตก่อสร้างบ้านเดือนส.ค.(ล้านยนูิต) 1.73 1.60 1.63 

 สหรัฐ 19.30 น. การเร่ิมก่อสร้างบ้านเดือนส.ค.(ล้านยนูิต) 1.62 1.55 1.53 

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

0.8%  0.4% 

 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)  -3.3 -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 


