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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 สปัดาหท์ีผ่า่นมาราคาทองค า Spot ปรบัขึน้แรงทดสอบแนวตา้นส าคญั 
1,800 ดอลลารท์ าจุดสงูสุดในรอบเกอืบ 1 เดอืน เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ซือ้
ทองค าในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั เน่ืองจากอตัราเงนิเฟ้อสหรฐัสูงกวา่
ตลาดคาด ท าใหก้งัวลวา่จะกระทบต่อเศรษฐกจิ โดยสหรฐัประกาศดชันี
ราคาผูบ้รโิภคเดอืนก.ย.เพิม่ขึน้ 0.4% เมื่อเทยีบรายเดอืน และเพิม่ขึน้ 
5.4% เมื่อเทยีบรายปี แตใ่นวนัพฤหสัทองค ามปีจัจยัลบจากสหรฐัเปิดเผย
จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาหล์ดลงสู่ระดบัต ่ากวา่ 3 แสน
รายนบัเป็นครัง้แรกตัง้แต่เกดิการแพรร่ะบาดของโควดิในเดอืนม.ีค.2563 
และในวนัศุกรม์แีรงเทขายออกมาอยา่งหนัก เน่ืองจากยอดคา้ปลกีสหรฐั
เดอืนก.ย.แขง็แกรง่เพิม่ขึน้ 0.7% สวนทางกบัทีต่ลาดคาดจะลดลง 0.2% 
ทางดา้นกองทุน SPDR ขายทองค า 4.95 ตนัในสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

 สปัดาหน้ี์ตดิตามการเปิดเผยรายงานสรปุภาวะเศรษฐกจิของเฟด 12 เขต  
(Beige Book) ซึง่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  จะน าขอ้มลู Beige Book มา
ใชป้ระกอบการตดัสนิใจนโยบายการเงนิในการประชุมธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ในวนัที ่ 2-3 พ.ย. ตวัเลขภาคอสงัหารมิทรพัยข์องสหรฐัเดอืนก.ย. 
ดชันี PMI ภาคการผลติและภาคบรกิารของสหรฐัเดอืนต.ค.  

 หลงัจากทีร่าคาทองค าไมส่ามารถทะลุผา่นแนวตา้นส าคญั 1,800 ดอลลาร ์
ขึน้ไปได ้ ท าใหเ้กดิสญัญาณของการยอ่ตวัลงทางดา้นเทคนิค อยา่งไรกด็ี
คาดการณ์ราคาทองค าจะปรบัฐานเพื่อขึน้ไดต้่อ โดยมแีนวตา้น 1,780 
ดอลลาร ์ และ 1,800 ดอลลาร ์ สว่นแนวรบัอยูท่ี่ 1,760 ดอลลาร ์ และ 
1,750 ดอลลาร ์ 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,766.45 -28.85 1,760/1,750 1,780/1,800 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

18 ตุลาคม 2564 

 

สปัดาหก่์อนราคาทองค าปรบัขึ้นท าจดุสงูสดุในรอบเกือบ 1 เดือน 

สปัดาหน้ี์ติดตามการเปิดเผยรายงาน  Beige Book  

คาดการณ์ราคาทองค าจะปรบัฐานเพ่ือขึน้ได้ต่อ 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,050 -100 27,900/27,750 28,150/28,400 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (16/10/64) 
รบัซือ้      

27,950 

ขายออก            

28,050 

Gold Indicators (15/10/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 980.10 -2.62 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 93.95 -0.02 

ดชันีดาวโจนส ์ 35,294.76 +382.20 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) 84.86 +0.86 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 33.46 +0.3 

 



 

 

 

 

 

(15/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10V21 28,230 -90 897 3,233 

GF10Z21 28,260 -100 1,787 8,361 

GF10G22 28,310 -80 898 3,871    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,130 -100 28,050/27,900 28,310/28,600 

 แนะน าเขา้ซือ้เกง็ก าไรทีร่าคาทองค า Spot 1,760 ดอลลาร ์
(GF 28,050 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 1,750 
ดอลลาร ์ (GF 27,900 บาท) และขายท าก าไรที ่ 1,780 
ดอลลาร ์(GF 28,600 บาท) 

 

(15/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOZ21 1,786.50 -12.10 26,925 23,447 

GOH22 1,789.00 -12.40 5,030 6,935 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOZ21 1,771.10 -15.30 32,358 14,312 

GOH22 1,774.80 -14.20 7,865 5,779 

 1,764.20 +3.20  23,834 30,312 

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,771.10 -15.30 1,763/1,753 1,783/1,803 
 

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 1,763 ดอลลาร ์โดย
มจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,753 ดอลลาร ์ และขายท าก าไรที ่
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 28,130 -100 1,531 2,950 

GF10Z21 28,180 -80 2,167 8,080 

GF10G22 28,220 -80 1,102 3,671    

 



 

  

 

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 เมื่อวนัศกุรท์ีผ่่านมาปรบัลดลงตาม
ราคาทองค า แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot ราคาทองค า
จะเคลื่อนไหวในกรอบ 23-23.50 ดอลลาร ์โดยมแีนวรบัที ่
23 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 23.50-23.60 ดอลลาร ์

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะซือ้เกง็ก าไรทีร่าคา SVFZ21 23.10 ดอลลาร ์โดย
มจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 23 ดอลลาร ์ และขายท าก าไรที ่
23.60 ดอลลาร ์

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.20-
33.50 บาท/ดอลลาร ์ทัง้นี้เงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อ
เทยีบกบัสกุลเงนิหลกัเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา เน่ืองจากนกั
ลงทุนลดการถอืครองเงนิดอลลารส์หรฐั จากยอดคา้ปลกี
สหรฐัเดอืนก.ย.ออกมาแขง็แกร่งเพิม่ขึน้ 0.7% สวนทาง
กบัทีต่ลาดคาดจะลดลง 0.2% โดย USD Futures เดอืน
ธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่33.20 บาท/ดอลลาร ์ขณะที่
มแีนวตา้น 33.50 บาท/ดอลลาร ์



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลลอ่์อนค่า นลท.ขายสกลุเงินปลอดภยัรบัข้อมลูศก.แกร่ง 
          ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืวนัศุกรท์ีผ่่านมา 
(15 ต.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนลดการถอืครองดอลลารใ์นฐานะสกุลเงนิปลอดภยั หลงัสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูยอดคา้ปลกีเพิม่ขึน้สวนทาง
คาดการณ์ในเดอืนก.ย.     ดชันดีอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้
เงนิ ลดลง 0.02% แตะที ่93.9394 เมื่อคนืน้ี 

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดร่วง 29.6 ดอลล ์ข้อมลูศก.แกร่ง-บอนดยี์ลดเ์พ่ิมกดดนัราคา 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงเมื่อคนืวนัศุกรท์ีผ่า่นมา (15 ต.ค.) โดยถูกกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐัทีเ่พิม่ขึน้ และนกัลงทุนยงัเทขายสญัญาทองค าในฐานะแหล่งลงทุนทีป่ลอดภยัหลงัรฐับาลสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกจิที่
แขง็แกร่ง   ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. ร่วงลง 29.6 ดอลลาร ์หรอื 1.65% ปิด
ที ่1,768.3 ดอลลาร/์ออนซ ์แต่เพิม่ขึน้ 0.6% ดอลลารใ์นรอบสปัดาหน์ี้   สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 12.8 เซนต ์หรอื 
0.55% ปิดที ่23.349 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดบวก 97 เซนต ์ขานรบัแนวโน้มอปุสงคเ์พ่ิมทัว่โลก 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืวนัศุกรท์ีผ่่านมา (15 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากแนวโน้ม
ความตอ้งการใชน้ ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลก  ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 97 เซนต ์หรอื 1.2% ปิดที ่82.28 
ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่ 21 ต.ค. 2557 และในรอบสปัดาหน์ี้ พุ่งขึน้ 3.7%  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์
(BRENT) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 86 เซนต ์หรอื 1% ปิดที ่84.86 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที ่9 ต.ค. 
2561 และในรอบสปัดาหน์ี้ พุ่งขึน้ 3% 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 382.20 จดุ รบัผลประกอบการแกร่ง-ยอดค้าปลีกเพ่ิม 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดเมื่อคนืวนัศุกรท์ีผ่่านมา (15 ต.ค.) และปรบัตวัขึน้รายสปัดาหม์าก
ทีส่ดุเมื่อคดิเป็นเปอรเ์ซนตน์บัตัง้แต่เดอืนม.ิย.ทีผ่่านมา โดยไดแ้รงหนุนจากการทีบ่รษิทัโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยผลประกอบการ
ไตรมาส 3 ทีแ่ขง็แกร่ง และกระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยยอดคา้ปลกีเพิม่ขึน้เกนิคาดในเดอืนก.ย.   ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาว
โจนสปิ์ดที ่35,294.76 จุด เพิม่ขึน้ 382.20 จุด หรอื +1.09%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,471.37 จดุ เพิม่ขึน้ 33.11 จุด หรอื +0.75% 
และดชันี Nasdaq 14,897.34 จดุ เพิม่ขึน้ 73.91 จุด หรอื +0.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
IMF เผยธนาคารกลางจบัตาเงินเฟ้อใกล้ชิด พร้อมด าเนินการอย่างเหมาะสม 
          หน่วยงานก าหนดนโยบายของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางต่าง ๆ ก าลงัตดิตามภาวะ
เงนิเฟ้ออย่างใกลช้ดิ และจะ "ด าเนินการอย่างเหมาะสม" กบัความเสีย่งจากแรงกดดนัดา้นราคาทีพุ่่งสงูขึน้    แถลงการณ์ทีอ่อกโดย
คณะกรรมการจดัการกองทุนการเงนิของ IMF (IMFC) สะทอ้นถงึขอ้กงัวลเกีย่วกบัแรงกดดนัดา้นราคาทีอ่าจยดืเยือ้หากหว่งโซ่
อุปทานยงัคงหยุดชะงกัจากผลกระทบของโรคโควดิ-19 นานกว่าทีค่าดไว ้   นางครสิตาลนิา จอรเ์จยีวา ผูอ้ านวยการ IMF กล่าวใน
งานแถลงขา่วหลงัการประชมุคณะกรรมการว่า อตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ในปจัจุบนัถอืเป็น "เรื่องชัว่คราว" ท่ามกลางปญัหาคอขวดที่
เกดิขึน้เนื่องจากเศรษฐกจิบางสว่นฟ้ืนตวัจากโควดิ-19 ไดเ้รว็กวา่สว่นอื่น ๆ สง่ผลใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานไม่สมดุลกนั     "แต่เราเฝ้า
จบัตาดอูยู่ เราจะระมดัระวงัใหม้าก เพราะมปีจัจยัอื่น ๆ ทีอ่าจกดดนัราคาได"้ นางจอรเ์จยีวากล่าวเสรมิ    แถลงการณ์ระบุว่า 
"ธนาคารกลางต่าง ๆ ก าลงัตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกลช้ดิ และสามารถมองขา้มแรงกดดนัดา้นเงนิเฟ้อทีเ่ป็นเรือ่ง
ชัว่คราวได ้ธนาคารกลางจะด าเนินการอย่างเหมาะสม หากความเสีย่งจากการคาดการณ์เงนิเฟ้อกลายเป็นรปูธรรม"    นอกจากนี้ 
ทางคณะกรรมการฯ ยอมรบัมตขิอง IMF ทีใ่หค้วามไวว้างใจและสนบัสนุนใหน้างครสิตาลนิา จอรเ์จยีวา ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ 
IMF ต่อไป หลงัจากคณะกรรมการไดท้ าการทบทวนขอ้กล่าวหาทีร่ะบวุ่า นางจอรเ์จยีวาเคยกดดนัเจา้หน้าทีข่องธนาคารโลกให้
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานเศรษฐกจิ เพื่อเอือ้ผลประโยชน์ใหจ้นีระหว่างทีเ่ธอด ารงต าแหน่งส าคญัในธนาคารโลก 
 
ท่ีปรึกษา FDA หนุนฉีดวคัซีนบสูเตอรข์องโมเดอรน์าให้ผูส้งูอายุ-กลุ่มเส่ียง 
          คณะทีป่รกึษาของส านกังานอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัไดล้งมตเิป็นเอกฉนัท ์สนบัสนุนการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-
19 เขม็ที ่ 3 หรอืวคัซนีบสูเตอรข์องบรษิทัโมเดอรน์าใหก้บัชาวอเมรกินัทีม่อีายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป หรอืผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมี
อาการเจบ็ปว่ยรุนแรง   การลงมตสินบัสนุนวคัซนีบสูเตอรข์องโมเดอรน์าถอืเป็นขัน้ตอนส าคญัก่อนทีส่หรฐัจะเริม่ด าเนินการฉีด
วคัซนีบสูเตอรใ์หก้บัประชาชนกว่า 69 ลา้นคนซึง่ไดร้บัวคัซนีของโมเดอรน์าครบสองโดสแลว้กอ่นหน้า   การตดัสนิใจของคณะที่
ปรกึษาดา้นวคัซนีและชวีเวชภณ์ัของ FDA จะชว่ยใหว้คัซนีบสูเตอรข์องโมเดอรน์าอยู่ในทศิทางเดยีวกบัวคัซนีของไฟเซอร์-ไบออ
นเทค โดยเมื่อวนัที ่ 17 ก.ย.ทีผ่่านมา คณะทีป่รกึษาของ FDA ไดใ้หก้ารรบัรองในการฉีดวคัซนีบสูเตอรข์องบรษิทัไฟเซอร-์ไบออ
นเทคใหก้บัชาวอเมรกินัทีม่อีายุ 65 ปีขึน้ไปและผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิอาการรุนแรง หลงัจากทีป่ระชาชนในกลุ่มดงักล่าวไดร้บั
วคัซนีป้องกนัโควดิครบโดสแลว้เป็นระยะเวลา 6 เดอืน    ทัง้นี้ คาดว่า FDA จะสรุปผลการตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยส าหรบัวคัซนีบู
สเตอรข์องโมเดอรน์าภายในไมก่ีว่นัขา้งหน้านี้ ก่อนทีจ่ะสง่ต่อใหศ้นูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัพจิารณาเป็นล าดบั
ต่อไปในสปัดาหห์น้า โดยหากไดร้บัความเหน็ชอบและการอนุมตัจิาก CDC แลว้ สหรฐักจ็ะเริม่กระบวนการฉีดวคัซนีบสูเตอรใ์หก้บั
ชาวอเมรกินัทีไ่ดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

ใกล้ความจริง! FDA เร่ิมนับหน่ึงกระบวนการอนุมติัยาโมลนูพิราเวียรแ์ล้ว! 
          ส านกัขา่วบลมูเบริก์รายงานว่า ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) จะสง่ยาโมลนูพริาเวยีร ์ (molnupiravir) 
ของบรษิทัเมอรค์ แอนด ์ โค ใหแ้ก่คณะกรรมการทีป่รกึษาของ FDA ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นบุคคลภายนอก เพื่อ
พจิารณาว่ายาโมลนูพริาเวยีรม์คีณุสมบตัเิขา้เกณฑใ์ชเ้ป็นยารกัษาโรคโควดิ-19 ในสหรฐัเป็นกรณีฉุกเฉินหรอืไม่    การด าเนินการ
ของ FDA มขีึน้ หลงัจากทีเ่มอรค์ไดย้ื่นเรื่องต่อ FDA เมื่อวนัจนัทรท์ีผ่่านมาเพื่อขออนุมตักิารใชย้าโมลนูพริาเวยีรเ์ป็นกรณีฉุกเฉิน    
ทัง้นี้ คณะกรรมการทีป่รกึษาของ FDA ดงักล่าวจะท าการพจิารณาว่ายาโมลนูพริาเวยีรม์ปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยัในการ
รกัษาโรคโควดิ-19 หรอืไม ่ ก่อนทีจ่ะท ารายงานเสนอความเหน็แก่ FDA ต่อไป   หากคณะกรรมการทีป่รกึษาของ FDA ใหก้าร
อนุมตักิารใชย้าโมลนูพริาเวยีรเ์ป็นกรณีฉุกเฉิน กจ็ะเป็นการปทูางให ้ FDA ท าการอนุมตัอิย่างเป็นทางการต่อไป   การที ่ FDA 
เตรยีมสง่ยาโมลนูพริาเวยีรเ์ขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการทีป่รกึษาของ FDA ถอืเป็นการเริม่ตน้กระบวนการอนุมตัยิาของ 
FDA ซึง่ทีผ่่านมา FDA มกัมมีตสิอดคลอ้งกบัความเหน็ของคณะกรรมการทีป่รกึษาดงักล่าว   กอ่นหน้านี้ FDA ใหก้ารอนุมตัวิคัซนี
ตา้นโควดิ-19 ของไฟเซอร,์ โมเดอรน์า และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั หลงัจากทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการทีป่รกึษา  
ทัง้นี้ ยาโมลนูพริาเวยีร ์เป็นยาเมด็ส าหรบัรกัษาโรคโควดิ-19 ซึง่เมอรค์ระบุว่ามปีระสทิธภิาพในการตา้นไวรสัโควดิ-19 ทุกสายพนัธุ ์
ซึง่รวมถงึสายพนัธุเ์ดลตา และสามารถลดความเสีย่งของผูป้ว่ยโควดิ-19 ในการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืเสยีชวีติไดถ้งึ 50%     
หากไดร้บัการอนุมตัจิาก FDA ยาโมลนูพริาเวยีรจ์ะเป็นยาเมด็รบัประทานชนิดแรกในตลาดทีไ่ดร้บัการอนุมตัสิ าหรบัการรกัษาโรค
โควดิ-19 อย่างเป็นทางการ  รฐับาลสหรฐัไดส้ัง่ซือ้ยาโมลนูพริาเวยีรจ์ านวน 1.7 ลา้นคอรส์ หรอื 68 ลา้นเมด็ วงเงนิ 1,200 ลา้น
ดอลลาร ์เฉลีย่ราคาคอรส์ละ 700 ดอลลาร ์หรอืราว 24,000 บาท โดยมรีาคาราวเมด็ละ 600 บาท 
 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 18 ต.ค. 64 จีน 9.00 น. จีดีพีไตรมาส 3/2564  (q/y)  5.0% 7.9% 

 จีน 9.00 น. ยอดค้าปลกีเดือนก.ย.(y/y)  3.5% 2.5% 

 จีน 9.00 น. การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนก.ย. (ytd/y)  7.9% 8.9% 

 จีน 9.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.(y/y)  3.9% 5.3% 

 สหรัฐ 20.15 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.(m/m)  0.3% 0.4% 

 19 ต.ค. 64 สหรัฐ 19.30 น. การอนญุาตก่อสร้างบ้านเดือนก.ย.(ล้านยนูิต)  1.67 1.73 

 สหรัฐ 19.30 น. การเร่ิมก่อสร้างบ้านเดือนก.ย.(ล้านยนูิต)  1.61 1.62 

20 ต.ค. 64 ยโุรป 16.00 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.ของยโูรโซน (y/y)  3.4% 3.4% 

 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   6.1 

21 ต.ค. 64 สหรัฐ 1.00 น. การเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 เขต  
(Beige Book) 

   

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีกิจกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนต.ค.  24.3 30.7 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  298,000 293,000 

 ยโุรป 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค.ของยโูรโซน  -5 -4 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนก.ย. โดย conference 
Board 

 0.5% 0.9% 

 สหรัฐ 21.00 น. ยอดขายบ้านมอืสองเดือนก.ย.(ล้านยนูิต)  6.03 5.88 

22 ต.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนต.ค.  51.6 51.5 

 ยโุรป 15.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนต.ค.ของยโูรโซน  57.3 58.6 

 ยโุรป 15.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.ของยโูรโซน  55.4 56.4 

 จีน 20.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนก.ย.โดย conference 
Board 

  0.8% 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนต.ค.  60.5 60.7 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนต.ค.  55.3 54.9 


