
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

ดอ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ว 
 
    
ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานปรบัลดลง เน่ืองจากเงนิดอลลารแ์ขง็คา่ขึน้ 
และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัเพิม่ขึน้ นอกจากน้ีจดีพีไีตรมาส 3  
ของจนีขยายตวัเพยีง 4.9% เมือ่เทยีบเป็นรายปี ซึง่ต ่ากวา่ที่
นกัวเิคราะหค์าดการณ์วา่จะขยายตวั 5.2% ซึง่เศรษฐกจิจนีไดร้บั
ผลกระทบจากปญัหาขาดแคลนพลงังาน ภาวะตดิขดัดา้นอุปทาน การ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 และรฐับาลควบคมุภาคอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี
เศรษฐกจิจนีทีช่ะลอตวัจะกระทบต่อทางลบความตอ้งการทองค า 
เน่ืองจากจนีเป็นประเทศทีใ่ชท้องค ารายใหญ่ทีส่ดุของโลก ทางดา้น
กองทุน SPDR Gold Trust ถอืครองทองค าเทา่เดมิเมือ่วาน หลงัจาก
ขายทองค า 4.95 ตนัในสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศการอนุญาตก่อสรา้งเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะลดลง
สูร่ะดบั 1.67 ลา้นยนิูต จากระดบั 1.73 ลา้นยนิูตในเดอืนส.ค. การเริม่
ก่อสรา้งบา้นเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะลดลงสูร่ะดบั 1.61 ลา้นยนิูต จาก
ระดบั 1.62 ลา้นยนิูตในเดอืนส.ค. 

 หลงัจากทีร่าคาทองค าไม่สามารถทะลุผา่นแนวตา้นส าคญั 1,800 
ดอลลารข์ึน้ไปได ้ ท าใหเ้กดิสญัญาณของการยอ่ตวัลงทางดา้นเทคนิค 
อยา่งไรกด็คีาดการณ์ราคาทองค าจะปรบัฐานเพือ่ขึน้ไดต้่อ ทัง้น้ีราคา
ทองค าไม่ควรหลดุแนวรบั 1,750 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,772 
ดอลลาร ์ และ 1,780 ดอลลาร ์ สว่นแนวรบัอยูท่ี ่ 1,760 ดอลลาร ์ และ 
1,750 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,764.53 -1.92 1,760/1,750 1,772/1,780 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

19 ตุลาคม 2564 

 

ทองค ำลดลง เงินดอลลำรแ์ขง็ค่ำขึน้  Bond yield สหรฐัเพ่ิมขึน้ 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศกำรอนุญำตก่อสร้ำง กำรเร่ิมสร้ำงบ้ำน 

ทองค ำไม่ควรหลดุแนวรบั 1,750 ดอลลำร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
27,950 - 27,900/27,750 28,050/28,150 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (18/10/64) 
รบัซือ้      

27,850 

ขายออก            

27,950 

Gold Indicators (18/10/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 980.10 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 93.94 -0.02 

ดชันีดำวโจนส ์ 35,258.61 -36.15 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 84.33 -0.53 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.46 - 

 



 

 

 

 

 

(18/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,080 -150 1,947 4,156 

GF10Z21 28,090 -170 2,924 9,588 

GF10G22 28,140 -160 1,423 4,259    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,110 +50 28,050/27,900 28,200/28,320 

 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 28,320 บาท) 

 

(18/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,765.10 -21.30 40,077 35,152 

GOH22 1,767.70 -21.30 10,022 10,878 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,767.40 +2.50 16,922 26,753 

GOH22 1,770.20 +2.30 4,161 7,469 

   

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,767.40 +2.50 1,763/1,753 1,775/1,783 
 

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 ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,110 +50 225 2,385 

GF10Z21 28,140 +50 743 8,314 

GF10G22 28,190 +50 429 3,616    

 



 

  

 

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 เมื่อวานปรบัลดลงเลก็น้อยตามราคา
ทองค า แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาดจะเคลื่อนไหว
ในกรอบ 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 ์

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดจะออ่นค่าลง โดยคาดจะ
เคลื่อนไหวในกรอบ 33.30-33.50 บาท/ดอลลาร ์ทัง้นี้เงนิ
ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั หลงัจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 5 ปีปรบัตวั
ขึน้สูร่ะดบั 1.16% หลงัจากเพิม่ขึน้แตะระดบั 1.193% ซึง่
เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนก.พ.2563 โดย USD 
Futures เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.30 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 33.50 บาท/ดอลลาร ์



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลำรแ์ขง็ค่ำ หลงับอนดยี์ลดส์หรฐัพุ่ง 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิหลกัในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานวิยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (18 ต.ค.) 
หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัทีด่ดีตวัขึน้ ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาขอ้มลูเศรษฐกจิสหรฐัในสปัดาหน์ี้ ซึง่รวมถงึจ านวน
ผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์ และยอดขายบา้นมอืสอง  ดชันีดอลลาร ์ ซึง่เป็นดชันวีดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.02% แตะที ่93.9549 เมื่อคนืน้ี 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดลบ 2.6 ดอลล ์บอนดยี์ลดพ์ุ่งกดดนัตลำด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (18 ต.ค.) โดยบรรยากาศการซือ้ขายในตลาดถูกกดดนัจากการพุ่งขึน้
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั    ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 2.6 
ดอลลาร ์หรอื 0.15% ปิดทีร่ะดบั 1,765.7 ดอลลาร/์ออนซ ์    สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 8.5 เซนต ์หรอื 0.36% ปิดที ่
23.264 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวก 16 เซนต ์รบัคำดกำรณ์ดีมำนดฟ้ื์นตวั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (18 ต.ค.) ขานรบัแนวโน้มความตอ้งการใช้
น ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลก ขณะทีน่กัลงทุนจบัตารายงานสตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัในสปัดาหน์ี้   ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบ
เดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 16 เซนต ์หรอื 0.2% ปิดที ่82.44 ดอลลาร/์บารเ์รล   สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 
53 เซนต ์หรอื 0.6% ปิดที ่84.33 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดลบ 36.15 จดุ นลท.ผิดหวงั GDP จีน-จบัตำผลประกอบกำร 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (18 ต.ค.) โดยไดร้บัแรงกดดนัจากตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของจนีทีข่ยายตวัต ่ากว่าคาดในไตรมาส 3 อย่างไรกด็ ี ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก
เน่ืองจากแรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยแีละการสือ่สาร ขณะเดยีวกนันกัลงทุนจบัตาผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนรายใหญ่ใน
สปัดาหน์ี้ ซึง่รวมถงึจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั และเน็ตฟลกิซ ์  ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่35,258.61 จุด ลดลง 36.15 
จุด หรอื -0.10%, ดชันี S&P500 ปิดที ่ 4,486.46 จุด เพิม่ขึน้ 15.09 จุด หรอื +0.34% และดชันี Nasdaq ปิดที ่ 15,021.81 จุด 
เพิม่ขึน้ 124.47 จุด หรอื +0.84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
อดีตผูเ้ช่ียวชำญ IMF ช้ีจีนเดินเกมพลำดหลงักวำดล้ำงธรุกิจครัง้ใหญ่ 
          นายรากรูมั ราชนั อดตีหวัหน้านกัเศรษฐศาสตรข์องกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า จนีสรา้งความเสีย่ง
อย่างใหญ่หลวงจากการกวาดลา้งทางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ ตัง้แต่ธรุกจิเทคโนโลย ีโรงเรยีนกวดวชิา ไปจนถงึอสงัหารมิทรพัย ์   "ผม
กงัวลกบัจนีมากในแง่ทีว่่าจนีก าลงัท าลายพืน้ฐานการเตบิโตของตวัเองทีย่งัคงสง่ผลมาจนถงึตอนน้ี" นายราชนัใหส้มัภาษณ์ใน
รายการ Squawk Box Asia ของส านกัขา่วซเีอน็บซี ี "บางทจีนีจ าเป็นตอ้งยตุกิารใชแ้นวทางเพื่อสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
แบบเดมิและหนัไปหาวธิกีารใหม่ แต่ค าถามกค็อื รฐับาลพยายามเปลีย่นไปใชว้ธิกีารใหม่เรว็เกนิไปหรอืไม่ และสง่ผลใหก้าร
สนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิลดน้อยลงตามมา"    นายราชนัระบุวา่ จนีพึง่พาแรงงานราคาถูกและแหล่งเงนิทุนเบีย้ต ่าเพื่อ
สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การทีจ่นีตดัสนิใจไม่ด าเนินตามรปูแบบการเตบิโตดงักล่าวจงึก่อใหเ้กดิความไมแ่น่นอนนานปัการ แม้
จะมคีวามจ าเป็นกต็าม 
 
อดีตปธ.FDA สหรฐัจ้ีตรวจสอบไวรสัเดลตำพลสั หลงัยอดติดเช้ือองักฤษพุ่งสงูสดุในรอบ 3 เดือน 
          นายแพทยส์กอ็ตต ์ กอ็ตตล์บี อดตีประธานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการวจิยัเชือ้
ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาทีก่ลายพนัธุ ์ หรอืทีเ่รยีกว่า เดลตาพลสั เป็นการด่วน หลงัจากทีย่อดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในองักฤษกลบัมาพุ่ง
ขึน้อกีครัง้   นายแพทยก์อ็ตตล์บีทวตีขอ้ความว่า "เราตอ้งเร่งวจิยัอย่างเร่งด่วนเพื่อหาสาเหตุวา่ไวรสัเดลตาพลสันัน้มกีารกลายพนัธุ์
ไดม้ากขึน้กวา่เดมิ หรอืหลบหลกีภูมคิุม้กนัในร่างกายบางสว่นไดห้รอืไม่ ตอนนี้ยงัไมม่หีลกัฐานทีช่ดัเจนว่าไวรสัชนิดนี้กลายพนัธุไ์ด้
มากกว่าเดมิมาก แต่เราควรด าเนินการใหเ้รว็ขึน้เพื่อดลูกัษณะจ าเพาะและการกลายพนัธุอ์ื่น ๆ เรามเีครื่องมอือยูแ่ลว้"    การแสดง
ความเหน็ของนายแพทยก์อ็ตตล์บีเกดิขึน้หลงัจากทีอ่งักฤษรายงานยอดผูต้ดิเชือ้รายวนัเพิม่ขึน้แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่กลางเดอืน
ก.ค.เมื่อวานน้ี (17 ต.ค.) ขณะทีย่อดผูเ้สยีชวีติรายสปัดาหแ์ตะระดบั 800 รายตลอดชว่ง 6 สปัดาหท์ีผ่่านมา ซึง่เป็นยอดทีส่งูกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในยโุรปตะวนัตกตามรายงานสถติไิวรสัโควดิ-19 ทีส่ านกัขา่วบลมูเบริก์เป็นผูร้วบรวม นบัจนถงึปจัจุบนั องักฤษมี
ยอดผูเ้สยีชวีติเกอืบ 140,000 ราย   ทัง้นี้ ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลตาพลสัมกีารกลายพนัธุ ์ซึง่รวมถงึสายพนัธุ ์K417N นัน้ ได้
สรา้งความกงัวลเน่ืองจากมกีารกลายพนัธุใ์นลกัษณะน้ีเกดิขึน้ในไวรสัสายพนัธุเ์บตา และมคีวามเชื่อมโยงกบัความเสีย่งทีจ่ะกลบัมา
ตดิเชือ้ซ ้าสงู     
 
จีนเผยผลผลิตภำคอตุสำหกรรมเดือนก.ย.เพ่ิมเพียง 3.1% ต ำ่กว่ำคำดกำรณ์ 
          ส านกังานสถติแิห่งชาตจินี (NBS) รายงานว่า ผลผลติภาคอุตสาหกรรมเดอืนก.ย.ปรบัตวัขึน้ 3.1% เมื่อเทยีบรายปี ซึง่
ชะลอตวัลงจากเดอืนส.ค.ทีม่กีารขยายตวั 5.3% และต ่ากว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดการณ์ว่าจะขยายตวั 4.5%  สว่นยอดคา้ปลกีของจนี
ในเดอืนก.ย.ปรบัตวัขึน้ 4.4% ซึง่มากกว่าระดบัเดอืนส.ค.ทีข่ยายตวั 2.5% และสงูกว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดการณ์ว่าจะขยายตวั 3.3%   
รายงานของ NBS ยงัระบุดว้ยวา่ การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรของจนี ปรบัตวัขึน้ 7.3% ในช่วง 9 เดอืนแรกปีนี้ ซึง่ชะลอตวัลงจาก
ช่วงเดอืนม.ค.-ส.ค.ทีม่กีารขยายตวั 8.9% และต ่ากว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดการณ์ว่าจะขยายตวั 7.9%   ทัง้นี้ แมเ้ศรษฐกจิจนีฟ้ืนตวั
จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แต่อตัราการฟ้ืนตวัยงัคงชะลอลงในช่วงไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมา เน่ืองจากจนีเผชญิกบัปญัหาหลาย
ดา้น ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตพลงังาน ปญัหาคอขวดดา้นอุปทาน การระบาดของโควดิ-19 ในบางพืน้ที ่ รวมถงึการทีท่างการจนีสัง่
ควบคุมอตุสาหกรรมต่าง ๆ ตัง้แต่ภาคไอทไีปจนถงึอสงัหารมิทรพัย ์
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 18 ต.ค. 64 จีน 9.00 น. จีดีพีไตรมาส 3/2564  (q/y) 4.9% 5.0% 7.9% 

 จีน 9.00 น. ยอดค้าปลกีเดือนก.ย.(y/y) 4.4% 3.5% 2.5% 

 จีน 9.00 น. การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนก.ย. (ytd/y) 7.3% 7.9% 8.9% 

 จีน 9.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.(y/y) 3.1% 3.9% 5.3% 

 สหรัฐ 20.15 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ย.(m/m) -1.3% 0.3% -0.1% 

 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 


