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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัขึน้อย่างต่อเนื่องทดสอบแนวตา้น
ส าคญั 1,800 ดอลลาร ์ เน่ืองจากเงนิดอลลารอ์่อนค่าลง และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัลดลง แต่เริม่มแีรงเทขายออกมาบา้ง 
หลงัสหรฐัเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาหล์ดลง 
36,000 ราย สูร่ะดบั 296,000 ราย ต ่ากว่า 3 แสนรายนบัเป็นครัง้
แรกตัง้แต่เกดิการแพร่ระบาดของโควดิในเดอืนม.ีค.2563   สว่นดชันี
ราคาผูผ้ลติของสหรฐัเดอืนก.ย.เพิม่ขึน้ 0.5% เมื่อเทยีบรายเดอืน 
และเพิม่ขึน้ 8.6% เมื่อเทยีบรายปี ต ่ากว่าตลาดคาดเลก็น้อย 
ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอืครองทองค าเท่าเดมิเมื่อวาน 

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศยอดคา้ปลกีเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะลดลง 
0.2% หลงัจากทีเ่ดอืนส.ค.เพิม่ขึน้ 0.7%  ดชันีการผลติรฐันิวยอรก์
เดอืนต.ค. ตลาดคาดจะลดลงสูร่ะดบั 24.9 จากระดบั  34.3 ในเดอืน
ก.ย. ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืนต.ค. ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้สู่
ระดบั 73.5  จากระดบั 72.8 ในเดอืนก.ย. 

 แนวโน้มราคาทองค าทางดา้นเทคนิคกลบัเป็นขาขึน้ หลงัจากปรบั
ขึน้ทะลุแนวตา้นส าคญั 1,787 ดอลลารไ์ด ้  โดยมแีนวตา้นส าคญั 
1,800 ดอลลาร ์ ถา้ผ่านขึน้ไปไดจ้ะมแีนวตา้น 1,810 ดอลลาร ์ และ 
แนวตา้นส าคญั 1,833 ดอลลาร ์ สว่นแนวรบัอยูท่ี ่ 1,780 ดอลลาร ์
และ 1,770 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,795.30 +2.9 1,780/1,770 1,800/1,810 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

15 ตุลาคม 2564 

 

ทองค ำปรบัขึน้ทดสอบแนวต้ำนส ำคญั 1,800 ดอลลำร ์

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศยอดค้ำปลีกเดือนก.ย. 

แนวโน้มรำคำทองค ำทำงด้ำนเทคนิคกลบัเป็นขำขึน้ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,250 +350 27,950/27,800 28,250/28,400 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (14/10/64) 
รบัซือ้      

28,150 

ขายออก            

28,250 

Gold Indicators (14/10/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 982.72 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 93.97 -0.03 

ดชันีดำวโจนส ์ 34,912.56 +534.75 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 84.00 +0.82 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.16 -0.03 

 



 

 

 

 

 

(14/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,310 +320 2,899 4,194 

GF10Z21 28,360 +340 5,164 9,966 

GF10G22 28,390 +330 2,414 4,145    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,290 -30 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) 

(14/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,799.20 +35.60 67,126 32,443 

GOH22 1,801.80 +35.20 10,586 9,209 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,798.50 -0.10 14,200 23,447 

GOH22 1,801.50 +0.10 2,140 6,935 

 1,764.20 +3.20  23,834 30,312 

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,798.50 -0.10 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 28,290 -30 430 3,233 

GF10Z21 28,320 -40 672 8,361 

GF10G22 28,360 -30 366 3,871    

 



 

  

 

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 เมื่อวานปรบัขึน้ต่อเนื่องตามราคา
ทองค า และเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง แนวโน้มราคา
โลหะเงนิ Spot คาดปรบัขึน้ไดต่้อ หลงัจากทะลแุนวตา้น 
23.20 ดอลลารไ์ด ้ ท าใหม้โีอกาสขึน้ไปทดสอบแนวตา้น 
24 ดอลลาร ์โดยมแีนวรบัที ่23.20 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนว
ตา้น 24 ดอลลาร ์

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะซือ้เกง็ก าไรทีร่าคา SVFZ21 23.30 ดอลลาร ์โดย
มจีุดขายตดัขาดทุนที ่23.10 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดจะแขง็ค่าขึน้ แต่เริม่มกีรอบที่
จ ากดั ทัง้นี้เงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุล
เงนิหลกั เน่ืองจากนกัลงทุนลดการถอืครองเงนิดอลลาร์
สหรฐัในฐานะสกุลเงนิปลอดภยั และเขา้ซือ้สกุลเงนิทีเ่ป็น
สนิทรพัยเ์สีย่งและใหผ้ลตอบแทนสงูกว่า เช่น ยโูรและ
ปอนด ์ นอกจากนี้การลดลงของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัยงัเป็นปจัจยักดดนัเงนิดอลลาร ์ โดย USD 
Futures เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33-33.10 
บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 33.30 บาท/ดอลลาร ์



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลอ่์อนค่ำ เหตบุอนดยี์ลดร่์วง-นลท.ขำยสกลุเงินปลอดภยั 
          ดอลลารส์หรฐัออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่นมา 
(14 ต.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุลดการถอืครองดอลลารใ์นฐานะสกลุเงนิปลอดภยั และเขา้ซือ้สกลุเงนิทีเ่ป็นสนิทรพัยเ์สีย่งและ
ใหผ้ลตอบแทนสงูกว่า เชน่ยโูรและปอนด ์นอกจากนี้ การรว่งลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัยงัเป็นปจัจยักดดนั
สกลุเงนิดอลลาร ์  ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้
เงนิ ลดลง 0.14% แตะที ่93.9578 เมือ่คนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $3.2 ดอลลอ่์อน-บอนดยี์ลดร่์วงหนุนตลำด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมือ่คนืทีผ่า่นมา (14 ต.ค.) โดยไดป้จัจยัหนุนจากการออ่นคา่ของดอลลาร ์
และการรว่งลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั       ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 3.2 ดอลลาร ์หรอื 0.18% ปิดที ่1,797.9 ดอลลาร/์ออนซ ์   สญัญาโลหะเงนิสง่มอบ
เดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 30.7 เซนต ์หรอื 1.32% ปิดที ่23.477 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวก 87 เซนต ์ขำนรบัซำอฯุเมินสหรฐัเรียกร้องเพ่ิมผลิต 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมือ่คนืทีผ่า่นมา (14 ต.ค.) ขานรบัขา่วซาอดุอีาระเบยี
ปฏเิสธขอ้เรยีกรอ้งจากสหรฐัทีต่อ้งการใหก้ลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน ้ามนั (โอเปก) และชาตพินัธมติร หรอืโอเปกพลสั เพิม่
ก าลงัการผลติน ้ามนัอกีเพือ่สกดัการพุง่ขึน้ของราคาพลงังาน    สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 87 เซนต ์
หรอื 1.1% ปิดที ่ 81.31 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุในรอบ 7 ปี  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์ (BRENT) สง่มอบ
เดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 82 เซนต ์หรอื 1% ปิดที ่84 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนต.ค. 2561 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 534.75 จดุ รบัผลประกอบกำรแบงกใ์หญ่-ข้อมูลแรงงำนสดใส 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุง่ขึน้กว่า 500 จุดเมือ่คนืทีผ่า่นมา (14 ต.ค.) ขานรบัผลประกอบการที่
แขง็แกรง่ของธนาคารรายใหญ่ ซึง่รวมถงึแบงก ์ ออฟ อเมรกิา นอกจากนี้ ตลาดยงัไดแ้รงหนุนจากตวัเลขผูข้อสวสัดกิาร
ว่างงานของสหรฐัทีล่ดลงอยา่งมากในสปัดาหท์ีแ่ลว้ ซึง่บ่งชีว้่าตลาดแรงงานสหรฐัยงัคงแขง็แกรง่      ดชันีเฉลีย่
อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,912.56 จุด เพิม่ขึน้ 534.75 จุด หรอื +1.56% ดชันี S&P500 ปิดที ่4,438.26 จุด เพิม่ขึน้ 
74.46 จุด หรอื +1.71% ดชัน ีNasdaq ปิดที ่14,823.43 จุด เพิม่ขึน้ 251.79 จุด หรอื +1.73%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
WHO ขึ้นทะเบียนวคัซีนแอสตร้ำฯ ท่ีผลิตโดยสยำมไบโอไซเอนซ์แล้ว 
          นายเจมส ์ ทกี ประธาน บรษิทั แอสตรา้เซนเนกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เปิดเผยว่า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดข้ึน้
ทะเบยีนวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ใหน้ ามาใชใ้นภาวะฉุกเฉินตัง้แต่เดอืนก.พ. 64 เป็นตน้มา เพื่อเร่งการเขา้ถงึ
วคัซนี และยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และในขณะน้ีไดเ้พิม่เตมิในสว่นของการรบัรองวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของแอสต
รา้เซนเนกา้ทีผ่ลติในประเทศไทย โดยบรษิทั สยามไบโอไซเอนซ ์ จ ากดั ซึง่เป็นการยนืยนัว่าวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของแอสตรา้
เซนเนกา้ หรอื Vaxzevria เป็นวคัซนีทีม่คีุณภาพสงู และผลติตามเกณฑม์าตรฐานเดยีวกนัทัว่โลกไม่ว่าจะผลติจากทีใ่ดกต็าม โดย
การขึน้ทะเบยีนดงักล่าวมผีลทนัท ี และครอบคลมุถงึวคัซนีทีผ่ลติในประเทศไทยก่อนหน้านี้ดว้ยเช่นเดยีวกนั    การรบัรองวคัซนี
โดยองคก์ารอนามยัโลกในครัง้นี้ จะช่วยอ านวยความสะดวกใหร้ฐับาลในประเทศต่างๆ ยอมรบั และรบัรองวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 
ของแอสตรา้เซนเนกา้เพื่อประโยชน์ในการเดนิทางทีง่่าย และสะดวกยิง่ขึน้   ดา้นนางนวลพรรณ ล ่าซ า ผูอ้ านวยการฝา่ยสือ่สาร
องคก์รกติตมิศกัดิ ์ บรษิทั สยามไบโอไซเอนซ ์ จ ากดั กล่าวว่า วคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ทีผ่ลติในประเทศไทย
ในทุกๆ รอบการผลตินัน้ ไดผ้่านการตรวจรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล รวมถงึหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ัง้ในยโุรป 
และสหรฐัอเมรกิา นบัตัง้แต่วคัซนีชุดแรกทีไ่ดท้ าการสง่มอบใหก้บัแอสตรา้เซนเนกา้ ผลการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
ครัง้นี้ ถอืเป็นขา่วดทีีต่อกย ้าถงึคุณภาพของวคัซนีทีผ่ลติโดยสยามไบโอไซเอนซใ์นฐานะศนูยก์ารผลติวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ของ
แอสตรา้เซนเนกา้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศใกลเ้คยีง ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากองคก์รระดบัโลกอย่าง WHO  
 
ไบเดนวอนธรุกิจใหญ่ในสหรฐัร่วมแก้ไขวิกฤตคอขวดอปุทำนก่อนวนัหยดุเทศกำล 
          ปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรฐัเรยีกรอ้งใหภ้าคเอกชนชว่ยบรรเทาปญัหาคอขวดดา้นหว่งโซ่อุปทาน ซึง่สอ่แววสง่ผลกระทบต่อ
ช่วงเทศกาลวนัหยุดของสหรฐั และกล่าวว่า รฐับาลมแีผนทีจ่ะยกเครื่องระบบหว่งโซ่อุปทานทัว่ประเทศ  ปธน.ไบเดนระบุว่า ทา่เรอื
ลอสแองเจลสิและท่าเรอืลองบชีซึง่เป็น 2 ท่าเรอืทีค่กึคกัทีส่ดุในประเทศ จะร่วมกนัเพิม่การด าเนินงานตลอด 24 ชัว่โมงเพื่อขนตู้
คอนเทนเนอรป์ระมาณ 500,000 ตูบ้นเรอืบรรทุกสนิคา้ทีอ่ยู่ออกนอกชายฝ ัง่    หา้งคา้ปลกีรายใหญ่อย่างวอลมารท์และทารเ์กต็ 
รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้อื่น ๆ จะขยายระยะเวลาปฏบิตังิานทีท่า่เรอื เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการขนสง่  ปธน.ไบเดนกล่าวว่า 
ความเคลื่อนไหวดงักล่าวถอืเป็น "กา้วแรกทีย่ิง่ใหญ่" ในการปรบัปรุงห่วงโซ่อุปทานในสหรฐั ซึง่เป็นตลาดผูบ้รโิภคทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก และเสรมิว่ารฐับาลจะเขา้ไปมสีว่นร่วมอย่างมากในกระบวนการดงักล่าว   ผูน้ าสหรฐักล่าวปราศรยัทีท่ าเนียบขาวว่า "หาก
ผูป้ระกอบการตอ้งการการสนบัสนุนจากรฐับาลกลาง ผมจะด าเนินการตามความเหมาะสมทัง้หมด และหากภาคเอกชนไมย่อม
ยกระดบัการด าเนินการดงักล่าว ผมจะออกขอ้เรยีกรอ้งกบัพวกเขา"   ทัง้นี้ เป้าหมายใหญ่ของสหรฐัคอืการจดัการกบัจุดอ่อนในห่วง
โซ่อุปทานทีม่ปีญัหาเรือ้รงัมายาวนาน โดยปญัหาวกิฤตดา้นอุปทานสว่นหน่ึงไดร้บัผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19 
ทัว่โลก ขณะทีย่อดขายสนิคา้คงทนเพิม่ขึน้ ท่ามกลางปญัหาการขาดแคลนแรงงาน และการชะลอตวัของภาคการขนสง่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
เฟดเตรียมลด QE กลำงเดือนพ.ย.หรือธ.ค.น้ี หลงัเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 
          ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุประจ าเดอืนก.ย.เมื่อคนืน้ี โดยระบุว่า กรรมการเฟดสว่นใหญ่เหน็
พอ้งร่วมกนัว่าจะเริม่ปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) ในช่วงกลางเดอืนพ.ย. หรอื
กลางเดอืนธ.ค.ปีนี้  "กรรมการเฟดตระหนกัว่า หากการตดัสนิใจเริม่ปรบัลดวงเงนิ QE เกดิขึน้ในการประชมุครัง้ต่อไปวนัที ่ 2-3 
พ.ย.นี้ กระบวนการปรบัลดวงเงนิ QE กจ็ะสามารถเริม่ตน้ไดใ้นช่วงกลางเดอืนพ.ย.หรอืกลางเดอืนธ.ค.นี้ กรรมการเฟดสว่นใหญ่
ประเมนิว่า เมื่อพจิารณาถงึภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัเป็นวงกวา้งแลว้ กระบวนการปรบัลดวงเงนิ QE อย่างค่อยเป็นค่อยไปซึง่จะเสรจ็
สิน้ลงในช่วงกลางปีหน้านัน้ ถอืเป็นเรื่องทีเ่หมาะสม" เฟดเปิดเผยในรายงานการประชมุซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่ 21-22 ก.ย.ทีผ่า่นมา  
รายงานการประชมุยงัระบุดว้ยวา่ ตามแผนการต่าง ๆ ทีก่รรมการเฟดไดห้ารอืกนัในการประชุมเดอืนก.ย.นัน้ เฟดจะปรบัลดการซือ้
พนัธบตัรรฐับาลลง 1 หมื่นลา้นดอลลาร/์เดอืน จากปจัจบุนัทีเ่ฟดซือ้พนัธบตัรในวงเงนิ 8 หมื่นลา้นดอลลาร/์เดอืน นอกจากนี้ เฟด
จะปรบัลดการซือ้ตราสารหนี้ทีม่สีนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจ านอง (MBS) ลง 5 พนัลา้นดอลลาร/์เดอืน จากปจัจุบนัทีซ่ือ้
ตราสารหนี้ MBS ในวงเงนิ 4 หมื่นลา้นดอลลาร/์เดอืน    "กรรมการเฟดสว่นใหญ่มคีวามเหน็ว่า การทีเ่ฟดสง่สญัญาณล่วงหน้าให้
สาธารณชนไดร้บัทราบเกีย่วกบัแนวทางเหล่านี้ จะช่วยลดความเสีย่งทีต่ลาดจะมปีฏกิรยิารุนแรงต่อการปรบัลดวงเงนิในโครงการ 
QE" รายงานการประชมุเฟดระบุ 
 

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) 0.7% 0.9% 0.8% 

 จีน 8.30 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ย.(y/y) 10.7% 10.6% 9.5% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนก.ย. (m/m) 0.5% 0.6% 0.7% 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ 293,000 315,000 329,000 

 สหรัฐ 22.00 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) 6.1 1.1 2.3 

15 ต.ค. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. (m/m)  -0.2% 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 


