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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัขึน้แรงท าจุดสงูสุดในรอบเกอืบ 1 เดอืน 
เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั หลงัสหรฐั
เปิดเผยอตัราเงนิเฟ้อสงูกวา่ตลาดคาด รวมทัง้เงนิดอลลารอ์่อนค่าลง และ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัลดลง โดยสหรฐัประกาศดชันีราคา
ผูบ้รโิภคเดอืนก.ย.เพิม่ขึน้ 0.4% เมื่อเทยีบรายเดอืน และเพิม่ขึน้ 5.4% 
เมื่อเทยีบรายปี สงูกวา่ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้ 0.3% เมื่อเทยีบรายเดอืน 
และเพิม่ขึน้ 5.3% เมื่อเทยีบรายปี ส าหรบัการเปิดเผยรายงานการประชุม 
FOMC ระบุว่า กรรมการเฟดสว่นใหญ่เหน็วา่ควรจะเริม่ปรบัลดวงเงนิ
มาตรการ QE ในช่วงกลางเดอืนพ.ย.ปีน้ี ทางดา้นกองทุน SPDR Gold 
Trust ขายทองค า 2.33 ตนัเมื่อวาน   

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศดชันีราคาผูผ้ลติเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้ 
0.6% เมื่อเทยีบรายเดอืน และเพิม่ขึน้ 8.7% เมื่อเทยีบรายปี สะทอ้นให้
เหน็วา่อตัราเงนิเฟ้อสหรฐัยงัเรง่ตวัสงูขึน้ จากราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ี่
เพิม่ขึน้ ส าหรบัตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อสหรฐัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ปรบัเปลีย่นนโยบายการเงนิของเฟด จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานราย
สปัดาห ์ตลาดคาดจะลดลงสูร่ะดบั 315,000 ราย จากทีส่ปัดาหก่์อนหน้าน้ี
อยูท่ีร่ะดบั 326,000 ราย  

 แนวโน้มราคาทองค ากลบัเป็นขาขึน้ หลงัจากปรบัขึน้ทะลุแนวตา้นส าคญั 
1,787 ดอลลารไ์ด ้ โดยมแีนวตา้นส าคญั 1,800 ดอลลาร ์สว่นแนวรบัอยูท่ี ่
1,780 ดอลลาร ์ และ 1,770 ดอลลาร ์ แต่ในช่วงระหวา่งวนัคาดเริม่แกวง่
ตวัในกรอบแคบ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,792.40 +32.90 1,780/1,770 1,800/1,810 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

14 ตุลาคม 2564 

 

ทองค ำปรบัขึน้แรง ท ำจดุสงูสดุในรอบเกือบ  1  เดือน  

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศดชันีรำคำผู้ผลิตเดือนก.ย.  

แนวโน้มรำคำทองค ำกลบัเป็นขำขึน้ 

Close  chg .  Support  Resistance 
27,900 - 27,950/27,800 28,250/28,400 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (12/10/64) 
รบัซือ้      

27,800 

ขายออก            

27,900 

Gold Indicators (13/10/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 982.72 -2.33 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 94.00 -0.51 

ดชันีดำวโจนส ์ 34,377.81 -0.53 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 83.18 -0.24 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.19 -0.13 

 



 

 

 

 

 

(12/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 27,990 -260 3,525 5,507 

GF10Z21 28,010 -290 4,561 10,087 

GF10G22 28,050 -290 1,963 4,504    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
27,860 -130 28,110/27,960 28,420/28,580 

 แนะน าเขา้ซือ้เกง็ก าไรทีร่าคาทองค า Spot 1,780 ดอลลาร ์
(GF 28,110 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 1,770 
ดอลลาร ์(GF 27,960 บาท) 

(12/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,764.00 +7.60 21,805 24,842 

GOH22 1,766.70 +7.50 5,465 5,839 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,764.00 +0.40 29,798 32,443 

GOH22 1,766.80 +0.20 7,673 9,209 

 1,764.20 +3.20  23,834 30,312 

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,764.00 +0.40 1,783/1,773 1,803/1,813 
 

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 าเขา้ซือ้เกง็ก าไรทีร่าคา GOZ21 1,783 ดอลลาร ์โดย
มจีุดขายตดัขาดทุนที ่1,773 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 ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 27,860 -130 1,503 4,194 

GF10Z21 27,900 -120 2,319 9,966 

GF10G22 27,930 -130 1,231 4,145    

 



 

  

 

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 เมื่อวานปรบัขึน้แรงตามราคาทองค า 
และเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง แนวโน้มราคาโลหะเงนิ 
Spot คาดเริม่มแีรงเทขายท าก าไร หลงัจากขึน้ไปทดสอบ
แนวตา้น 23.20 ดอลลาร ์ แต่ยงัไม่สามารถผ่านขึน้ไปได ้
โดยมแีนวรบัที ่ 22.50 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้น 23.20 
ดอลลาร ์และ 23.50 ดอลลาร ์

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะซือ้เกง็ก าไรทีร่าคา SVFZ21 22.60 ดอลลาร ์โดย
มจีุดขายตดัขาดทุนที ่22.40 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดจะแขง็ค่าขึน้ แต่เริม่มกีรอบที่
จ ากดั หลงัจากเมื่อวนัองัคารและวนัพุธแขง็ค่าขึน้อย่าง
มากโดยมปีจัจยัหนุนจากการทีร่ฐับาลจะเปิดประเทศใน
เดอืนพ.ย. ทัง้นี้เงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบั
สกุลเงนิหลกั หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัอายุ 10 ปีลดลงสูร่ะดบั 1.548% เมื่อคนืทีผ่่านมา 
จากระดบั 1.579% ในวนัองัคาร โดย USD Futures 
เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33 บาท/ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวตา้น 33.30-33.40 บาท/ดอลลาร ์



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลอ่์อนค่ำ หลงับอนดยี์ลดส์หรฐัชะลอตวั 
          ดอลลารส์หรฐัออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่นมา 
(13 ต.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัชะลอตวัลง      ดชันดีอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.46% แตะที ่94.0877 เมื่อคนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดพุ่ง $35.4 รบัแรงซ้ือสินทรพัยป์ลอดภยัหลงัเงินเฟ้อสงูกว่ำคำด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุง่ขึน้เมือ่คนืทีผ่า่นมา (13 ต.ค.)  เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ทองค าในฐานะสนิทรพัย์
ปลอดภยั หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงนิเฟ้อทีส่งูกว่าการคาดการณ์ นอกจากนี้ สญัญาทองค ายงัไดแ้รงหนุนจากการออ่นคา่
ของสกลุเงนิดอลลาร ์และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัทีป่รบัตวัลดลงเมือ่คนืนี้   ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX 
(Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 35.4 ดอลลาร ์หรอื 2.01% ปิดที ่1,794.7 ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญา
โลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 65.6 เซนต ์หรอื 2.91% ปิดที ่23.17 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดลบ 20 เซนต ์หลงัโอเปกลดคำดกำรณ์ดีมำนดน์ ้ำมนัทัว่โลก 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดลบเมือ่คนืทีผ่า่นมา (13 ต.ค.) หลงัจากกลุ่มประเทศผู้
สง่ออกน ้ามนั (โอเปก) ปรบัลดคาดการณ์ความตอ้งการน ้ามนัทัว่โลกในปีนี้ ขณะทีน่กัลงทนุจบัตารายงานสตอ็กน ้ามนัดบิ
ของสหรฐัซึง่มกี าหนดเปิดเผยในวนันี้   สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนพ.ย. ลดลง 20 เซนต ์หรอื 0.3% ปิดที ่80.44 
ดอลลาร/์บารเ์รล    สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 24 เซนต ์หรอื 0.3% ปิดที ่83.18 ดอลลาร/์
บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดลบเลก็น้อย,Nasdaq ปิดพุ่งรบัแรงซ้ือหุ้นเทคโนฯ 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดขยบัลงเลก็น้อยเมือ่คนืทีผ่า่นมา (13 ต.ค.) หลงัจากทีร่ว่งลงกว่า 100 จุด
ในชว่งแรก อนัเนื่องมาจากตวัเลขเงนิเฟ้อของสหรฐัทีพุ่ง่ข ึน้เกนิคาดในเดอืนก.ย. ขณะทีด่ชันี Nasdaq ปิดตลาดพุง่ขึน้จาก
แรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยแีละการสือ่สาร      ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,377.81 จุด ลดลง 0.53 จุด หรอื -
0.00% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,363.80 จุด เพิม่ขึน้ 13.15 จุด หรอื +0.30% ดชันี Nasdaq ปิดที ่14,571.64 จุด เพิม่ขึน้ 
105.71 จุด หรอื + 0.73% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
WHO แนะฉีดวคัซีนโควิดเขม็กระตุ้นให้ปชช.กลุ่มภมิูคุ้มกนัต ำ่ 
          ผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) แนะน าเมื่อวานนี้ว่า การฉีดวคัซนีป้องกนัป้องกนัโควดิ-19 เขม็กระตุน้นัน้ควร
ฉีดใหก้บัผูท้ีม่ภีาวะภูมคิุม้กนัต ่าในระดบัปานกลางและระดบัรุนแรง       กลุ่มทีป่รกึษากลยุทธผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งภมูคิุม้กนั 
(SAGE) ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผบหลงัหารอืร่วมกนัเมื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยแนะน าใหค้นกลุ่มนี้ควรรบัวคัซนีโดส
ที ่ 3 ทีอ่ยู่ในบญัชกีารใชง้านกรณีฉุกเฉิน (EUL) ของ WHO เน่ืองจากคนเหล่าน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะตอบสนองต่อการฉีดวคัซนีไดน้้อย
กว่าหลงัไดร้บัวคัซนีสองโดสแรกในเบือ้งตน้แลว้ นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะแสดงอาการปว่ยจากโควดิ-19 ในขัน้รุนแรง 
 
เอเวอรแ์กรนดผิ์ดนัดช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้อีกครัง้ บ่งช้ีวิกฤตหน้ีรนุแรง 
          ผูถ้อืหุน้กูบ้างรายของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ กรุ๊ป ซึง่เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของจนีเปิดเผยว่า พวก
เขายงัไม่ไดร้บัดอกเบีย้หุน้กู ้2 ชุดทีค่รบก าหนดจ่ายเมื่อวานน้ี (11 ต.ค.) ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวเป็นสญัญาณล่าสดุทีบ่่งชีว้่า วกิฤต
หนี้สนิของไชน่า เอเวอรแ์กรนดท์วคีวามรุนแรงขึน้    นกัลงทุนทีเ่ป็นลกูคา้ของเอเวอรแ์กรนดเ์ปิดเผยกบัส านกัขา่วบลมูเบริก์ว่า 
พวกเขายงัไมไ่ดร้บัดอกเบีย้ 9.5% ของหุน้กูท้ีม่กี าหนดไถ่ถอนในปี 2565 และดอกเบีย้ 10% ของหุน้กูท้ีม่กี าหนดไถ่ถอนในปี 2566 
ณ เวลา 17.00 น.ตามเวลาฮ่องกงเมื่อวานน้ี โดยเมื่อนบัรวมอตัราดอกเบีย้ 10.5% ของหุน้กูชุ้ดที ่3 ทีม่กี าหนดไถ่ถอนในปี 2567 
แลว้ อตัราดอกเบีย้รวมทีเ่อเวอรแ์กรนดจ์ะตอ้งจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวานน้ีมมีลูค่าสงูถงึ 148 ลา้นดอลลาร ์   อย่างไรกด็ ีเอเวอรแ์ก
รนดม์เีวลาอกี 30 วนัหลงัวนัครบก าหนดช าระเพื่อหาทางจ่ายหน้ีทีเ่กดิขึน้ ก่อนทีจ่ะถูกประกาศว่าบรษิทัผดินดัช าระหนี้     สถานะ
ทางการเงนิของเอเวอรแ์กรนดเ์ริม่สัน่คลอน หลงัจากทีร่ฐับาลจนีไดอ้อกมาตรการควบคุมภาวะรอ้นแรงของภาคอสงัหารมิทรพัย ์
รวมทัง้สกดัการก่อหนี้ของบรษิทัขนาดใหญ่ในภาคดงักล่าว โดยภาคอสงัหารมิทรพัยถ์อืเป็นเสาหลกัส าคญัในการขยายตวัของจนี 
และมสีดัสว่นผลผลติทางเศรษฐกจิสงูเกอืบ 30% ซึง่การลม้ละลายของเอเวอรแ์กรนดจ์ะสง่ผลกระทบลุกลามไปยงับรษิทัอื่นๆ ใน
ภาคอสงัหารมิทรพัย ์และสรา้งความเสีย่งต่อระบบธนาคารของจนี 
 
ผูว่้ำกำรรฐัเทก็ซสัยกเลิกค ำสัง่บงัคบัฉีดวคัซีน วิจำรณ์ไบเดนกดข่ีข่มเหง 
          นายเกรก็ แอบ็บอตต ์ ผูว้่าการรฐัเทก็ซสั ไดป้ระกาศยกเลกิค าสัง่บงัคบัฉีดวคัซนีในรฐัเทก็ซสั ซึง่รวมถงึภาคธุรกจิเอกชน 
ซึง่ขดัต่อค าสัง่ของประธานาธบิดโีจ ไบเดน ทีเ่พิง่ออกขอ้บงัคบัของรฐับาลฉบบัใหมใ่หฉ้ีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19    ค าสัง่ของ
ผูว้่าการรฐัเทก็ซสัหา้มไม่ใหห้น่วยงานใดบงัคบัใหพ้นกังานหรอืลกูคา้ตอ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซนี   นายแอบ็บอตต ์ ซึง่สงักดั
พรรครพีบัลกินันัน้ ไดว้จิารณ์มาตรการดงักล่าวของปธน.ไบเดนซึง่สงักดัพรรคเดโมแครตว่า เป็นการกดขีข่ม่เหงผูอ้ื่น โดยการ
บงัคบัฉีดวคัซนีนัน้ก่อใหเ้กดิปญัหาในภาคแรงงานและกระทบต่อการฟ้ืนตวัจากโควดิ-19 ของรฐัเทก็ซสั      เมื่อเดอืนก.ย.ทีผ่่านมา 
ปธน.ไบเดนไดอ้อกขอ้ก าหนดการฉีดวคัซนีของรฐับาลกลางฉบบัใหม่ซึง่ครอบคลุมถงึชาวอเมรกินัจ านวนมากถงึ 100 ลา้นคน 
รวมถงึพนกังานภาคเอกชน เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ และผูร้บัเหมาของรฐับาลกลาง     อยา่งไรกต็าม ขอ้บงัคบัดงักล่าวก่อใหเ้กดิ
กระแสวพิากษว์จิารณ์อย่างหนกัจากพรรครพีบัลกินัและนกัวจิารณ์รายอื่น ๆ ซึง่โตแ้ยง้ว่า การกระท าดงักล่าวเป็นการลดิรอนสทิธิ
เสรภีาพของประชาชนในการตดัสนิใจดว้ยตนเองว่าจะฉีดวคัซนีหรอืไม่ 
 
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 12 ต.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ย.(y/y) 6.3% 5.8% 5.8% 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนต.ค. 
ของยโูรโซน 

21.0 27.9 31.1 

 สหรัฐ 21.00 น. จ านวนต าแหน่งงานที่เปิดรับสมคัร (ล้านต าแหน่ง) 10.44 10.95 11.10 

 13 ต.ค. 64 ยโุรป 16.00 น. การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.(m/m) -1.6% -1.8% 1.4% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.(m/m) 0.4% 0.3% 0.3% 

14 ต.ค. 64 สหรัฐ 1.00 น. การเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC    

 จีน 8.30 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.(y/y)  0.9% 0.8% 

 จีน 8.30 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ย.(y/y)  10.6% 9.5% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ย. (m/m)  0.6% 0.7% 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  315,000 326,000 

 สหรัฐ 22.00 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)  1.1 2.3 

15 ต.ค. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. (m/m)  -0.3% 0.7% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์กเดือนต.ค.  24.9 34.3 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค.ของม.มิชิแกน (เบือ้งต้น)  73.5 72.8 


