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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัขึน้อยา่งต่อเน่ืองในช่วงกลางวนั 
เน่ืองจากความวติกเกี่ยวกบัการผดินัดช าระหน้ีของไชน่า เอเวอรแ์ก
รนด ์ กรุ๊ป บรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจนี แต่เริม่มแีรงเท
ขายทองค าหลงัการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  ส าหรบัการ
ประชุมเฟดมมีตคิงอตัราดอกเบีย้ที่ระดบั 0-0.25% ตามทีต่ลาด
คาดการณ์ไว ้ ซึง่เฟดสง่สญัญาณปรบัลดวงเงนิมาตรการผอ่นคลายเชงิ
ปรมิาณ (QE) ในไมช่า้ จากปจัจบุนั 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดอืน 
นอกจากน้ีกรรมการเฟดสว่นใหญ่คาดวา่จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 
2565 ซึง่เรว็กวา่ 1 ปีเมื่อเทยีบกบัคาดการณ์เดมิในเดอืนม.ิย ทางดา้น
กองทุน SPDR Gold Trust ถอืครองทองค าเท่าเดมิเมื่อวาน  

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ 
ตลาดคาดจะลดลงสู่ระดบั 322,000 ราย จากทีส่ปัดาหก่์อนหน้าน้ีอยู่ที่
ระดบั 332,000  ราย ดชันี PMI ภาคการผลติเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะ
ลดลงสูร่ะดบั 60.7 ดชันี PMI ภาคบรกิารเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะทรง
ตวัทีร่ะดบั 55.1 

 แนวโน้มราคาทองค าคาดจะปรบัลดลง เน่ืองจากเงนิดอลลารม์ทีศิทาง
แขง็คา่ขึน้ และสถานการณ์ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ กรุ๊ปคลีค่ลายลง 
หลงับรษิทัตกลงทีจ่ะช าระหน้ีดอกเบีย้หุน้กู้ โดยคาดราคาทองค าจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 1,750-1,770 ดอลลาร ์ ระยะสัน้ทองค ามแีนวรบั
อยูท่ี ่1,760 ดอลลาร ์และ 1,750 ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 1,780 
ดอลลาร ์และ 1,790 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,767.70 -6.30 1,760/1,750 1,780/1,790 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

23 กนัยายน 2564 

 

เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2565 เรว็กว่าเดิม 1 ปี 

คืนน้ีสหรฐัจะประกาศจ านวนผู้ขอรบัสวสัดิการว่างงานฯ 

แนวโน้มราคาทองค าคาดจะปรบัลดลง 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,100 +200 27,850/27,700 28,150/28,250 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (22/09/64) 
รบัซือ้      

28,000 

ขายออก            

28,100 

Gold Indicators (22/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 1000.79 - 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 93.43 +0.23 

ดชันีดาวโจนส ์ 34,258.32 +338.48 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) 76.19 +1.83 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 33.45 +0.08 

 



 

 

 

 

 

(22/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10V21 28,270 +220 2,854 6,568 

GF10Z21 28,300 +220 2,800 7,173 

GF10G22 28,330 +220 781 3,182    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,160 -100 28,000/27,850 28,280/28,440 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าทีร่าคาทอง Spot 
1,750 ดอลลาร ์(GF 27,850 บาท) โดยมจีุดขายตดัขาดทุน
ที ่1,740 ดอลลาร ์(GF 27,690 บาท)  

 

(22/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,777.00 +9.80 14,476 16,755 

GOZ21 1,779.60 +9.50 23,195 27,515 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,768.80 -8.00  12,550 9,664 

GOZ21 1,771.40 -7.70 18,875 14,930 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,768.80 -8.00  1,761/1,751 1,781/1,791 
 

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 1,751 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,741 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 

     

     

 

 

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

ดอลลำร์ 
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10V21 28,160 -100 1,875 5,295 

GF10Z21 28,200 -100 1,222 6,673 

GF10G22 28,260 -70 435 3,033    

 



 

  

 

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 เมื่อวานปิดตลาดเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง
เป็นวนัที ่ 2 หลงัจากปรบัลงแตะ 22 ดอลลารใ์นวนัจนัทร ์
แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 
22.20-23 ดอลลาร ์ โดยมแีนวรบัที ่ 22.20 ดอลลาร ์ 
ขณะทีม่แีนวตา้น 23 ดอลลาร ์กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver 
Online Futures แนะน าซือ้ขายตามกรอบราคา SVFU21 
22.20-23 ดอลลาร ์    

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ทัง้นี้เงนิ
ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ หลงั  
เฟดสง่สญัญาณปรบัลดวงเงนิมาตรการ QE ในไมช่า้ 
นอกจากนี้กรรมการเฟดสว่นใหญ่คาดว่าจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในปี 2565 ซึง่เรว็กว่า 1 ปี ซึง่ USD Futures 
เดอืนก.ย.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.30 บาท/ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวตา้นส าคญั  33.50 บาท/ดอลลาร ์ถา้ผ่านขึน้
ไปไดจ้ะมแีนวตา้นถดัไป  33.70 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่า หลงัเฟดส่งสญัญาณลด QE 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็คา่เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่นมา 
(22 ก.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณว่าจะปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่น
คลายเชงิปรมิาณ (QE) ในไมช่า้    ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันวีดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบกบัสกลุเงนิ
หลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.29% แตะที ่93.4733 เมือ่คนืนี้ 

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวกเพียง 60 เซนต์ ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเลก็น้อยเมือ่คนืทีผ่า่นมา (22 ก.ย.) กอ่นทีต่ลาดจะรูผ้ลการประชมุของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) โดยตลาดทองค านิวยอรก์ปิดท าการซือ้ขายกอ่นทีค่ณะกรรมการเฟดจะแถลงมตกิารประชมุนโยบาย
การเงนิ      ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 60 เซนต ์หรอื 
0.03% ปิดที ่1,778.8 ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 29.6 เซนต ์หรอื 1.31% ปิดที ่22.907 
ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดพุ่ง $1.74 ขานรบัสตอ็กน ้ามนัดิบร่วงต า่สดุในรอบ 3 ปี 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดพุง่ขึน้กว่า 2% เมือ่คนืทีผ่า่นมา (22 ก.ย.) ขานรบัตวัเลข
สตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัทีล่ดลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 3 ปี และเป็นการปรบัตวัลงตดิต่อกนัสปัดาหท์ี ่7 ซึง่บ่งชีว้่าความ
ตอ้งการใชน้ ้ามนัในสหรฐัยงัคงแขง็แกรง่    สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 1.74 ดอลลาร ์หรอื 2.5% ปิด
ที ่72.23 ดอลลาร/์บารเ์รล   สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 1.83 ดอลลาร ์หรอื 2.5% ปิดที ่
76.19 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 338.48 จดุ ขานรบัเฟดไม่ระบไุทมไ์ลน์หัน่ QE 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุง่ขึน้กว่า 300 จุดเมือ่คนืทีผ่า่นมา (22 ก.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ไมไ่ดร้ะบุไทมไ์ลน์ทีช่ดัเจนในการปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) 
โดยสง่สญัญาณเพยีงว่าจะปรบัลด QE ในไมช่า้นี้ ซึง่ต่างจากทีน่กัลงทนุคาดการณ์ไวว้่าเฟดจะสง่สญัญาณปรบัลด QE ใน
เดอืนพ.ย.   ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,258.32 จุด เพิม่ขึน้ 338.48 จุด หรอื +1.00% ดชันี S&P500 ปิดที ่
4,395.64 จุด เพิม่ขึน้ 41.45 จุด หรอื +0.95% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,896.85 จุด เพิม่ขึน้ 150.45 จุด หรอื +1.02% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
IMF เช่ือจีนสามารถรบัมือปัญหา "เอเวอรแ์กรนด"์ ไม่ลามเป็นวิกฤติเชิงระบบ 
          กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ไดต้ดิตามสถานการณ์ของบรษิทัไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปอย่างใกลช้ดิ 
แต่เชื่อว่าจนีจะมวีธิป้ีองกนัสถานการณ์ดงักล่าวไม่ใหก้ลายเป็นวกิฤตเิชงิระบบ   นางกติา โกปินาธ หวัหน้านกัเศรษฐศาสตรข์อง 
IMF ใหส้มัภาษณ์กบัรอยเตอรว์่า ภาคอสงัหารมิทรพัยค์อืภาคสว่นส าคญัของเศรษฐกจิจนี และการผดินดัช าระหนี้ของเอเวอรแ์ก
รนด ์ อาจสง่ผลกระทบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิและเสถยีรภาพทางการเงนิของจนี    "เราก าลงัตดิตามสถานการณ์ในจนีอยา่ง
ใกลช้ดิ" นางโกปินาธกล่าว พรอ้มเน้นย ้าถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปฏริปูดา้นกฎระเบยีบเพื่อแกป้ญัหาภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
หนี้สนิในระดบัสงู "เรายงัเชื่อว่าจนีมเีครื่องมอืและนโยบายเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้รื่องน้ีกลายเป็นวกิฤตเิชงิระบบ" 
 
"แบงก ์ออฟ อเมริกา" หัน่คาดการณ์จีดีพีจีนจากพิษ "เอเวอรแ์กรนด"์ 
           ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า แบงก ์ ออฟ อเมรกิา (BofA) ไดป้รบัลดคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิจนี อนั
เน่ืองมาจากปญัหาหน้ีสนิของบรษิทัเอเวอรแ์กรนด ์ การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควดิ-19 และการคุมเขม้ดา้นกฎระเบยีบในวง
กวา้ง ขณะทีว่าณชิธนกจิอื่น ๆ กอ็อกมาเตอืนเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิของจนีเช่นกนั    BofA ไดป้รบัลดคาดการณ์การเตบิโตของ
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ทีแ่ทจ้รงิของจนีในปี 2564 จาก 8.3% เป็น 8.0% นอกจากนี้ ยงัปรบัลด GDP ของปี 
2565 จาก 6.2% เหลอืเพยีง 5.3% และปรบัลด GDP ของปี 2566 จาก 6.0% เป็น 5.8%    การปรบัลดคาดการณ์ GDP ครัง้นี้สบื
เน่ืองมาจากเศรษฐกจิจนีเผชญิปญัหาต่าง ๆ เพิม่ขึน้ ตลอดจนสะทอ้นถงึความวติกเกีย่วกบัปญัหาหน้ีเอเวอรแ์กรนดท์ีม่มีลูค่าทัง้สิน้ 
3.05 แสนลา้นดอลลาร ์หรอืเกอืบ 2% ของ GDP ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบในวงกวา้ง    BofA เปิดเผยว่า กรณีพืน้ฐานของปญัหาหน้ี
เอเวอรแ์กรนดค์อื "จะสง่ผลกระทบเลก็น้อย" ต่อภาคอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมด รวมถงึตลาดการเงนิ หากรฐับาลจนีตดัสนิใจช่วยปรบั
โครงสรา้งหนี้    ทมีนกัวเิคราะหจ์าก BofA ระบุในบนัทกึว่า "หากมกีารตอบสนองดา้นนโยบายล่าชา้จากไตรมาสที ่4 ปี 2564 ไป
จนถงึไตรมาสที ่1 ปี 2565 หรอืด าเนินการผดิพลาดในเรื่องการผดินดัช าระหนี้ของลกูหนี้รายใหญ่ กอ็าจเพิม่ความเสีย่งทีก่ารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิจะหยุดชะงกั" 
 
สภาผูแ้ทนฯสหรฐัผ่านร่างกม.เล่ียงชตัดาวน์-ระงบัเพดานหน้ีถึงส้ินปีหน้า 
          สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัมมีตดิว้ยคะแนนเสยีง 220 ต่อ 221 ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวในวนัองัคาร (21 ก.ย.) 
ตามเวลาสหรฐั เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานของรฐับาลกลางสหรฐัใหม้งีบประมาณใชจ้่ายไปจนถงึวนัที ่ 3 ธ.ค. และหลกีเลีย่งไม่ให้
หน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งถูกปิดการด าเนินงาน นอกจากนี้ สภาผูแ้ทนราษฎรยงัมมีตใิหย้กเลกิเพดานหนี้ของสหรฐัไปจนถงึสิน้ปี 2565   
ขณะนี้ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดส้ง่ร่างกฎหมายดงักล่าวไปยงัวฒุสิภาเพื่อใหก้ารรบัรองเป็นล าดบัต่อไป อย่างไรกด็ ี
วุฒสิมาชกิพรรครพีบัลกินัหลายรายยนืกรานว่าจะไมโ่หวตรบัรองร่างกฎหมายดงักล่าว  ทัง้นี้ หากสมาชกิพรรครพีบัลกินัยงัคง
ปฏเิสธทีจ่ะสนบัสนุนร่างกฎหมายดงักล่าวในวุฒสิภา ทางพรรคเดโมแครตกจ็ะตอ้งใชก้ลยทุธใ์หม่ ๆ มฉิะนัน้กอ็าจเผชญิกบัปญัหา
สองประการคอื การทีห่น่วยงานบางสว่นของรฐับาลตอ้งปิดด าเนินงานเนื่องจากขาดงบประมาณ และรฐับาลสหรฐัมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
เผชญิกบัการผดินดัช าระหนี้เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรข์องชาติ 
 
 

แหล่งข่าว : 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% -0.10% 

 ญ่ีปุ่ น Tentative การแถลงของประธานธนาคารกลางญ่ีปุ่ น    

 สหรัฐ 21.00 น. ยอดขายบ้านมอืสองเดือนส.ค.(ล้านยนูิต) 5.88 5.87 6.00 

 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) -3.5 -3.3 -6.4 

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

 สหรัฐ 1.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) <0.25% <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  322,000 332,000 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.  60.7 61.1 

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

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

 0.7% 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 


