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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัขึน้ในการซือ้ขายช่วงกลางวนั เน่ืองจาก
ตลาดยงัมคีวามกงัวลถงึการผดินดัช าระหน้ี ไชน่า เอเวอร ์ แกรนด ์ท าให้
มแีรงซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั แต่มแีรงเทขายทองค าออกมา
ในช่วงกลางคนื ท าใหปิ้ดตลาดทรงตวั เน่ืองจากการแขง็คา่ของเงนิ
ดอลลาร ์ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ 10 ปีเพิม่ขึน้เหนือ
ระดบั 1.5% ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนม.ิย.และขอ้มลูเศรษฐกจิที่
แขง็แกรง่ของสหรฐั โดยสหรฐัเปิดเผยยอดสัง่ซือ้สนิคา้คงทนเดอืนส.ค.
เพิม่ขึน้ 1.8% สงูกวา่ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้ 0.7% ทางดา้นกองทุน SPDR 
ขายทองค า 3.2 ตนั หลงัจากขายทองค า 8.14 ตนัในสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

 คนืน้ีตดิตามการแถลงต่อสภาคองเกรสของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั 
เกีย่วกบัมมุมองเศรษฐกจิของสหรฐัและและความส าคญัของการใช้
นโยบายการเงนิและการคลงัในการกระตุ้นเศรษฐกจิ นอกจากน้ีคนืน้ีสหรฐั
จะประกาศดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืนก.ย.โดย Conference Board 
ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 115.2 จากระดบั 113.8 ในเดอืนส.ค.  

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,737-1,760 
ดอลลาร ์ โดยทองค ามปีจัจยัหนุนจากปญัหาทางการเงนิของไชน่า เอ
เวอรแ์กรนด ์ ระยะสัน้ทองค ามแีนวรบัอยูท่ี ่ 1,737 ดอลลารแ์ละ 1,730 
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 1,760 ดอลลารแ์ละ 1,770 ดอลลาร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,749.60 +0.3 1,737/1,730 1,760/1,770 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

28 กนัยายน 2564 

 

กองทุน SPDR ขายทองค า 3.2 ตนั  

คืนน้ีติดตามการแถลงของประธานเฟดต่อสภาคองเกรส 

ราคาทองค าคาดจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,737-1,760 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
27,800 +50 27,600/27,500 27,950/28,100 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (27/09/64) 
รบัซือ้      

27,700 

ขายออก            

27,800 

Gold Indicators (27/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 990.32 -3.2 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 93.40 +0.13 

ดชันีดาวโจนส ์ 34,869.37 +71.37 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) 79.53   +1.44 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 33.58 +0.15 

 



 

 

 

 

 

(27/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10V21 27,910 -70 3,311 6,960 

GF10Z21 27,950 -60 2,505 7,960 

GF10G22 27,980 -70 1,362 3,482    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
27,980 +70 27,770/27,650 28,110/28,270 

 แนะน าเปิดสถานะขายเมื่อราคาทอง Spot ปรบัขึน้มาที่
บรเิวณ 1,770 ดอลลาร ์(GF 28,270 บาท) โดยมจีุดขายตดั
ขาดทุนที ่1,780 ดอลลาร ์(GF 28,400 บาท) 

(27/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,749.60 -21.40 16,860 14,971 

GOZ21 1,752.10 -21.40 52,682 28,774 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOU21 1,750.10 +0.60  4,176 9,534 

GOZ21 1,753.00 +1.00 11,763 23,998 

     

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,753.00 +1.00 1,740/1,733 1,763/1,773 
 

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 

 

แนะน าเปิดสถานะขายเมื่อราคา GOZ21 ปรบัขึน้มาที่
บรเิวณ 1,773 ดอลลาร ์  โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,783
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 27,980 +70 583 5,190 

GF10Z21 28,010 +70 528 7,467 

GF10G22 28,050 +70 415 3,155    

 



 

  

 

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 เมื่อวานปิดตลาดเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 
22.20-23 ดอลลาร ์ โดยมแีนวรบัที ่ 22.20 ดอลลาร ์ และ 
22 ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 23 ดอลลาร ์กลยุทธก์าร
ลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าซือ้ขายตาม
กรอบราคา SVFZ21 22.40-23.20 ดอลลาร ์   

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ทัง้นี้เงนิ
ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ 
เน่ืองจากการพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั 
ขอ้มลูเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกรง่ของสหรฐั โดยสหรฐัเปิดเผย
ยอดสัง่ซือ้สนิคา้คงทนเดอืนส.ค.เพิม่ขึน้ 1.8% สงูกว่าที่
ตลาดคาดว่าจะเพิม่ขึน้เพยีง 0.7% โดย USD Futures 
เดอืนก.ย.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.40 บาท/ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวตา้น 33.70 บาท/ดอลลาร ์



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลลแ์ขง็รบับอนดยี์ลดพ์ุ่ง จบัตา"พาวเวล-เยลเลน" แถลงคองเกรส 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็คา่เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่นมา 
(27 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการพุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั ขณะทีน่กัลงทนุจบัตานายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั ซึง่มกี าหนดกล่าวถอ้ยแถลงต่อสภาคองเก
รสในวนันี้  ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันวีดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ 
เพิม่ขึน้ 0.06% แตะที ่93.3812 เมือ่คนืนี้ 

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวกเพียง 30 เซนต์ เหตุบอนดยี์ลดพ์ุ่งกดดนัตลาด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเพยีงเลก็น้อยเมือ่คนืทีผ่า่นมา (27 ก.ย.) เนื่องจากการแขง็คา่ของสกลุเงนิ
ดอลลารแ์ละการพุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัเป็นปจัจยักดดนัตลาด    ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 30 เซนต ์หรอื 0.02% ปิดที ่1,752 ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญาโลหะเงนิ
สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 26.9 เซนต ์หรอื 1.2% ปิดที ่22.694 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดพุ่ง $1.47 รบัคาดการณ์ศก.โลกฟ้ืนหนุนดีมานดน์ ้ามนั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุง่ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบเกอืบ 3 ปีเมือ่คนืทีผ่า่นมา (27 
ก.ย.) ขานรบัการคาดการณ์ทีว่่า ความตอ้งการใชน้ ้ามนัจะพุง่ขึน้เนื่องจากเศรษฐกจิสง่สญัญาณฟ้ืนตวั ขณะทีน่กัลงทุนจบั
ตารายงานสตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัในวนัพรุง่นี้ รวมทัง้การประชมุของกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน ้ามนั (โอเปก) และชาติ
พนัธมติร หรอืโอเปกพลสั ในวนัที ่4 ต.ค.   สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 1.47 ดอลลาร ์หรอื 2% ปิดที ่
75.45 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนต.ค. 2561   สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืน
พ.ย. เพิม่ขึน้ 1.44 ดอลลาร ์หรอื 1.8% ปิดที ่79.53  ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนต.ค. 2561 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดบวก 71.37 จดุ รบัความหวงัเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมือ่คนืทีผ่า่นมา (27 ก.ย.) โดยไดป้จัจยัหนุนจากแรงซือ้หุน้กลุ่มทีไ่ด้
ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกจิ หลงัมรีายงานวา่จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 รายวนัในสหรฐัชะลอตวัลง และยอดสัง่ซือ้สนิคา้
คงทนของสหรฐัพุง่ขึน้เกนิคาดในเดอืนส.ค. อยา่งไรกด็ ีดชันี Nasdaq และ S&P500 ปิดในแดนลบเนื่องจากการพุง่ขึน้ของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัไดฉุ้ดหุน้กลุ่มเทคโนโลยซีึง่มคีวามออ่นไหวต่ออตัราดอกเบีย้   ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรม
ดาวโจนสปิ์ดที ่34,869.37 จุด เพิม่ขึน้ 71.37 จุด หรอื +0.21% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,443.11 จุด ลดลง 12.37 จุด หรอื -
0.28% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,969.97 จุด ลดลง 77.73 จุด หรอื -0.52% 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
ซีอีโอไฟเซอรค์าดโลกจะกลบัมาเป็นปกติภายใน 1 ปี แต่อาจต้องฉีดวคัซีนโควิดซ า้ทุกปี 
          นายอลัเบริต์ เบอรล์า ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัไฟเซอร ์กล่าวว่า โลกจะกลบัมาใชช้วีติไดต้ามปกตอิกีครัง้ภายใน 
1 ปี และมแีนวโน้มว่าในอนาคตวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 จะกลายเป็นวคัซนีประจ าปีทีทุ่กคนตอ้งฉีดซ ้าเพื่อป้องกนัโรค  นายเบอรล์า
เผยกบัส านกัขา่วเอบซีวีา่ "ภายใน 1 ปี ผมคดิว่าเราจะสามารถใชช้วีติไดต้ามปกต ิแต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่าเชือ้ไวรสัจะไม่กลบัมา
อกี ฉะนัน้ ผมจงึไม่คดิว่าเราจะสามารถใชช้วีติไดโ้ดยปราศจากวคัซนี"   "การฉีดวคัซนีประจ าทุกปีเป็นสถานการณ์ทีผ่มคาดวา่มี
ความเป็นไปไดส้งู เน่ืองจากเชือ้ไวรสัแพร่กระจายไปทัว่โลก และเรายงัคงเหน็สายพนัธุใ์หม่ทีก่ าลงัเพิม่ขึน้มาอกี" นายเบอรล์ากล่าว 
"ผมคดิว่าสถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุคอืการฉีดวคัซนีประจ าปี แต่เราตอ้งรอดขูอ้มลูต่อไป"   รายงานระบุว่า การคาดการณ์
ของนายเบอรล์าสอดคลอ้งกบันายสเตฟาน บองเซล ผูบ้รหิารของโมเดอรน์า ซึง่ก่อนหน้านี้เคยออกมากล่าวกบัสือ่มวลชนใน
ลกัษณะเดยีวกนัว่า การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 อาจสิน้สดุลงภายในหนึ่งปี เน่ืองจากการผลติวคัซนีเพิม่ขึน้ชว่ยรบัประกนัว่า
จะมจี านวนเพยีงพอส าหรบัทัง้โลก 
 

ส่ือเยอรมนีเผยพรรค SPD จ่อเอาชนะพรรคของ "แมรเ์คิล" ในการเลือกตัง้ทัว่ไป 
          รายงานขา่วผลการเลอืกตัง้อย่างไม่เป็นทางการของเยอรมนี (26 ก.ย.) ระบุว่า พรรคสงัคมประชาธปิไตยเยอรมนี (SPD) 
น่าจะเป็นฝา่ยควา้ชยัชนะในการเลอืกตัง้ทัว่ไปอย่างฉิวเฉียด ซึง่อาจท าใหพ้รรค SPD ขึน้มาน ารฐับาลเยอรมนีไดเ้ป็นครัง้แรก
นบัตัง้แต่ปี 2548 และหมายถงึการสิน้สดุลงของการบรหิารโดยฝา่ยอนุรกัษ์นิยมอย่างพรรคสหภาพประชาธปิไตยครสิเตยีน 
(CDU)/พรรคสหภาพสงัคมครสิเตยีน (CSU) ของนางองัเกลา แมรเ์คลิ   ก่อนหน้านี้นางแมรเ์คลิประกาศว่าจะลาออกจากต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรหีลงัมกีารเลอืกตัง้ ซึง่ท าใหก้ารเลอืกตัง้ครัง้นี้เป็นการก าหนดแนวทางในอนาคตของเยอรมนทีีม่รีะบบเศรษฐกจิใหญ่
ทีส่ดุในยุโรป   สถานีโทรทศัน์ ZDF ของเยอรมนีเผยการคาดการณ์ผลการเลอืกตัง้ โดยระบุวา่ พรรค SPD มแีนวโน้มว่าจะได้
คะแนนเลอืกตัง้ 26% ซึง่มากกวา่ 24.5% ของพรรค CDU/CSU    ทัง้สองพรรคเชื่อว่าตนสามารถขึน้มาเป็นผูน้ ารฐับาลเยอรมนีได ้
แต่เน่ืองจากไมม่ฝีา่ยใดไดร้บัเสยีงสนบัสนุนอย่างท่วมทน้ จงึคาดว่ารฐับาลเยอรมนีทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่นัน้ น่าจะมาจากการจบัมอืเป็น
พนัธมติรระหวา่งพรรค SPD และพรรค CDU/CSU แทนทีจ่ะเป็นรปูแบบรฐับาลผสมดงัเช่นในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา   นายโอลาฟ 
โชลซ ์ ผูส้มคัรชงิต าแหน่งนายกรฐัมนตรขีองพรรค SPD กล่าวว่า "เรามคีะแนนน าในทุกผลโพล" และ "เรื่องนี้ท าใหเ้รามกี าลงัใจ 
และแสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการทีช่ดัเจนในการตัง้รฐับาลเยอรมนีทีส่ามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ"     ทัง้นี้ นาย
โชลซเ์คยด ารงต าแหน่งรฐัมนตรกีระทรวงการคลงัในรฐับาลของนางแมรเ์คลิ รวมถงึเคยเป็นนายกเทศมนตรขีองเมอืงฮมับรูก์ 
 

สภาผูแ้ทนฯสหรฐัเตรียมผา่นกฎหมายการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานวนัพฤหสับดีน้ี 
          นางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเปิดเผยว่า สภาผูแ้ทนราษฎรฯจะลงมตเิพื่อผ่านร่างกฎหมายการใชจ้่าย
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานวงเงนิ 1 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนัพฤหสับดนีี้ (30 ก.ย.)  นางแนนซไีดร้ะบุในจดหมายทีส่ง่ถงึ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเดโมแครตว่า "ในวนัจนัทรท์ี ่ 27 ก.ย. เราจะเริม่อภปิรายร่างกฎหมายการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และจากนัน้เราจะลงมตใินวนัพฤหสับดทีี ่30 ก.ย."   ทัง้นี้ วุฒสิภาสหรฐัลงมตเิหน็ชอบต่อร่างกฎหมายดงักล่าวดว้ยคะแนน
เสยีง 69-30 เสยีง และไดส้ง่ร่างกฎหมายเขา้สูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั    โครงการใชจ้่ายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ถอืเป็นหนึ่งในโครงการทีป่ระธานาธบิดโีจ ไบเดนใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก โดยโครงการดงักล่าวครอบคลุมถงึการสรา้งถนน 
สะพาน ทางรถไฟ ปจัจยัพืน้ฐานส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และโครงการอืน่ๆ ซึง่จะช่วยกระตุน้เศรษฐกจิและ
การจา้งงานในสหรฐั 
 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 27 ก.ย. 64 ยโุรป 18.45 น. การแถลงของประธานธนาคารกลางยโุรป    

 สหรัฐ 19.00 น. การแถลงของประธานเฟดสาขาชิคาโก้    

 สหรัฐ 19.30 น. ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนเดือนส.ค.(m/m) 1.8% 0.7% 0.5% 

 สหรัฐ 23.00 น. การแถลงของประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก    

 สหรัฐ 23.15 น. ค าแถลงการณ์ของนางลาเอล ไบรนาร์ด ผู้วา่การเฟด    
 28 ก.ย. 64 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ย. โดย Conference 

Board 
 115.2 113.80 

29 ก.ย. 64 ไทย 14.00 น. การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงินครัง้ที่ 6/2564  0.25% 0.25% 
 สหรัฐ 21.00 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนส.ค.(m/m)  1.1% -1.8% 
 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   -3.5 

30 ก.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค.(y/y)  -1.3% 2.4% 
 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.ของทางการ  50.3 50.1 
 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนก.ย.ของทางการ  50.8 47.5 
 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย. โดยมาร์กิต  49.6 49.2 
 สหรัฐ 19.30 น. จีดีพีไตรมาส 2 (ประมาณการครัง้สดุท้าย) (q/q)  6.7% 6.6% 
 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  328,000 315,000 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนก.ย.  64.9 66.8 
1 ต.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.   51.2 

 ยโุรป 15.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.ของยโูรโซน  58.7 58.7 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. ของยโูรโซน (y/y)  3.3% 3.0% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) 
พืน้ฐานเดือนส.ค. (m/m) 

 0.2% 0.3% 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.โดยมาร์กิต  60.6 60.5 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนก.ย.โดย ISM  59.9 59.9 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ย. 
ของม.มชิิแกน 

 71.0 71.0 


