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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัขึน้ต่อเนื่องเป็นวนัที ่ 3 ทะลแุนว
ตา้น 1,800 ดอลลาร ์ เน่ืองจากการลดลงของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐั ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะเงนิเฟ้อยงัคงเป็นปจัจยั
หนุนแรงซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั หลงัประธานเฟด
แถลงเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมาว่าเงนิเฟ้อของสหรฐัจะเพิม่ขึน้จนถงึปี
หน้าและเฟดจะเริม่ปรบัลดวงเงนิ QE ในเรว็ๆนี้ แต่จะยงัไมป่รบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอืครอง
ทองค าเท่าเดมิเมื่อวาน หลงัจากขายทองค า 2.03 ตนัในสปัดาหท์ี่
ผ่านมา 

 คนืน้ีสหรฐัจะเปิดเผยดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืนต.ค. ตลาด
คาดจะลดลงสูร่ะดบั 108.4 จากระดบั 109.3 ในเดอืนก.ย. 
ยอดขายบา้นใหม่เดอืนก.ย. ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 755,000 
ยนูิต จากระดบั 740,000 ยนูิตในเดอืนส.ค.  

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะปรบัขึน้อย่างต่อเนื่อง ระยะสัน้
ทองค ามแีนวตา้น 1,813 ดอลลาร ์ และแนวตา้นส าคญั 1,833 
ดอลลาร ์ สว่นแนวรบัอยู่ที ่ 1,780 ดอลลาร ์ และแนวรบั 1,770 
ดอลลาร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,807.40 +15.12 1,780/1,770 1,813/1,833 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

26 ตุลาคม 2564 

 

ทองค ำปรบัขึน้ต่อเน่ืองเป็นวนัท่ี 3 ทะลแุนวต้ำน 1,800 ดอลลำร ์

คืนน้ีสหรฐัจะเปิดเผยดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค.  

แนวโน้มรำคำทองค ำคำดจะปรบัขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,250 -50 27,950/27,800 28,300/28,600 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (25/10/64) 
รบัซือ้      

28,150 

ขายออก            

28,250 

Gold Indicators (25/10/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 978.07 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 93.87 +0.05 

ดชันีดำวโจนส ์ 35,741.15 +64.13 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 85.99 +0.46 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.06 -0.18 

 



 

 

 

 

 

(25/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,350 +10 947 2,664 

GF10Z21 28,380 -10 2,014 10,092 

GF10G22 28,400 -10 1,043 4,435    

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,400 +50 28,110/27,960 28,460/28,770 

 ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าถอืต่อไป (Let Profit Run) 
การเปิดสถานะซือ้รอบใหม่รอใหร้าคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่
1,780 ดอลลาร ์ (GF 28,110 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่
1,770 ดอลลาร ์(GF 27,960 บาท)  

(25/10/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,801.60 +11.70 50,685 25,837 

GOH22 1,804.50 +11.90 7,262 7,925 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,808.10 +6.00 14,036 14,314 

GOH22 1,811.60 +6.70 2,608 5,418 

   

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,808.10 +6.00 1,782/1,772 1,815/1,835 
 

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 

 

ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าถอืต่อไป (Let Profit Run) 
การเปิดสถานะซือ้รอบใหมแ่นะน าเขา้ซือ้ทีร่าคา GOZ21 
1,782 ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่1,772 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 28,400 +50 545 2,060 

GF10Z21 28,430 +50 888 9,463 

GF10G22 28,460 +50 498 4,075    

 



 

  

 

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 เมื่อวานปรบัขึน้ต่อเนื่องเป็นวนัที ่ 2 
โดยยงัไดร้บัปจัจยัหนุนจากเงนิดอลลารส์หรฐัทีอ่่อนค่าลง 
แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot คาดจะปรบัขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมแีนวตา้น 24.80 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบั
ที ่24.20 ดอลลาร ์และ 24 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures ส าหรบันกั
ลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าถอืต่อไป (Let Profit Run) การเปิด
สถานะซือ้รอบใหม่แนะน าเขา้ซือ้ทีร่าคา SVFZ21 24.30 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่24.10 ดอลลาร ์

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดจะเริม่อ่อนค่าลง หลงัจากแขง็
ค่าขึน้ตดิต่อกนั 2 วนั  ทัง้นี้เงนิดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมื่อ
เทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาตวัเลข
เศรษฐกจิ และการประชมุนโยบายการเงนิของธนาคาร
กลางหลายแห่งในสปัดาหน์ี้ ไดแ้ก่ การประชุมนโยบาย
การเงนิของธนาคารกลางญีปุ่น่ ธนาคารกลางยุโรป และ
ธนาคารกลางแคนาดา โดย USD Futures เดอืนธ.ค.
2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนว
ตา้น 33.30 บาท/ดอลลาร ์



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลำรแ์ขง็ค่ำ จบัตำข้อมูลเศรษฐกิจ-กำรประชุมธนำคำรกลำง 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (25 ต.ค.) 
ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาตวัเลขเศรษฐกจิ และการประชุมนโยบายการเงนิของธนาคารกลางหลายแห่งในสปัดาหน์ี้   ดชันีดอลลาร ์ซึง่
เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.18% แตะที ่93.8157 เมื่อคนืน้ี 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $10.5 วิตกเงินเฟ้อหนุนแรงซ้ือสินทรพัยป์ลอดภยั 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบเกอืบ 6 สปัดาหเ์มื่อคนืทีผ่่านมา (25 ต.ค.) เน่ืองจากความ
วติกเกีย่วกบัภาวะเงนิเฟ้อยงัคงเป็นปจัจยัหนุนแรงซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั นอกจากน้ี ตลาดยงัไดป้จัจยับวกจาก
การร่วงลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. 
เพิม่ขึน้ 10.5 ดอลลาร ์หรอื 0.58% ปิดทีร่ะดบั 1,806.8 ดอลลาร/์ออนซ ์ซึง่เป็นระดบัปิดสงูสดุนับตัง้แต่วนัที ่14 ก.ย.    สญัญา
โลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 14.3 เซนต ์หรอื 0.58% ปิดที ่24.592 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดทรงตวั หลงัพุ่งทะลุ 85 ดอลล ์รบัดีมำนดฟ้ื์นตวั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดทรงตวัเมื่อคนืทีผ่่านมา (25 ต.ค.) หลงัพุ่งขึน้ทะลุ 85 ดอลลาร ์แตะ
ระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปี อนัเนื่องมาจากตอ้งการใชน้ ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลกในช่วงทีเ่ศรษฐกจิฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19    
ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนธ.ค.ปิดทรงตวัทีร่ะดบั 83.76 ดอลลาร/์บารเ์รล    สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่
มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 46 เซนต ์หรอื 0.5% ปิดที ่85.99 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดบวก 64.13 จดุ ขำนรบัหุ้นเทสลำพุ่งแรง 
          ดชันีดาวโจนสแ์ละดชันี S&P500 ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดท านิวไฮเมื่อคนืทีผ่่านมา (25 ต.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากราคาหุน้เท
สลาทีพุ่่งขึน้กว่า 12% ขานรบัยอดสัง่ซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าจ านวนมากถงึ 100,000 คนั นอกจากน้ี ตลาดยงัไดป้จัจยับวกจากแรงซือ้หุน้
กลุ่มพลงังาน ขณะเดยีวกนันกัลงทุนจบัตารายงานประกอบการของบรษิทัยกัษใ์หญ่ในกลุ่มเทคโนโลยใีนสปัดาหน์ี้ ซึง่รวมถงึเฟ
ซบุ๊กและอลัฟาเบท    ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่35,741.15 จุด เพิม่ขึน้ 64.13 จุด หรอื + 0.18%, ดชันี S&P500 ปิด
ที ่4,566.48 จุด เพิม่ขึน้ 21.58 จุด หรอื +0.47% และดชันี Nasdaq ปิดที ่15,226.71 จุด เพิม่ขึน้ 136.51 จุด หรอื + 0.90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

"เพโลซี" แย้มพรรคเดโมแครตใกล้บรรลขุ้อตกลงแผนใช้จ่ำยด้ำนสวสัดิกำรของ "ไบเดน" 
          นางแนนซ ี เพโลซ ี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั เปิดเผยว่า พรรคเดโมแครตใกลบ้รรลุขอ้ตกลงในแผนการใชจ้่ายดา้น
สวสัดกิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดนแลว้    นางเพโลซเีปิดเผยกบัรายการ "State of the Union" ทางสถานีโทรทศัน์ CNN (24 
ต.ค.) ว่า "ในแงข่องความคบืหน้าปจัจุบนันัน้ เรามรี่างกฎหมายทีต่กลงกนัไดแ้ลว้ประมาณ 90% เราแค่มกีารตดัสนิใจสดุทา้ย
บางอย่างทีต่อ้งท า" 
 
"เยลเลน" คำดอตัรำเงินเฟ้อสหรฐักลบัสู่ระดบัปกติภำยในคร่ึงหลงัของปีหน้ำ 
          นางเจเนต็ เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัไดแ้สดงความเชือ่มัน่ว่า สหรฐัจะสามารถควบคุมเงนิเฟ้อได ้ พรอ้มกบัคาดการณ์ว่า 
อตัราเงนิเฟ้อจะกลบัสูร่ะดบัปกตภิายในช่วงครึง่หลงัของปี 2565   นางเยลเลนกล่าวใหส้มัภาษณ์กบัส านกัขา่ว CNN ว่า การใชจ้่าย
ในโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงการ "Build Back Better" ซึง่รเิริม่โดยประธานาธบิดโีจ ไบเดนนัน้ จะมกีารจดัสรรในอกี 10 
ปีขา้งหน้า และเธอคดิว่าการใชจ้่ายในโครงการเหล่าน้ีจะไม่ท าใหส้ถานการณ์เงนิเฟ้อย ่าแย่ลง   "ดฉินัคดิว่าเราจะสามารถควบคุม
เงนิเฟ้อได ้ ดฉินัคาดว่าอตัราเงนิเฟ้อรายปีจะยงัคงอยูใ่นระดบัสงูถงึปีหน้า แต่หลงัจากนัน้สถานการณ์เงนิเฟ้อจะดขีึน้ โดยคาดว่า
อตัราเงนิเฟ้อจะกลบัสูร่ะดบัปกตภิายในช่วงครึง่หลงัของปีหน้า" นางเยลเลนกล่าว    ทีผ่่านมานัน้ ตลาดการเงนิวติกกงัวลว่า 
ปญัหาห่วงโซ่อุปทานทัง้ในสหรฐัและทัว่โลกทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีเ่ริม่มกีารเปิดเศรษฐกจิอาจจะสง่ผลใหด้มีานดพ์ุง่ขึน้อย่างรุนแรง และ
สง่ผลใหเ้งนิเฟ้อเร่งตวัขึน้    อย่างไรกด็ ีนางเยลเลนแสดงความเหน็ในเรื่องนี้ว่า "เมื่อพจิารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 ทีเ่ริม่ดขีึน้ ดฉินัคาดว่าปญัหาคอขวดในหว่งโซ่อุปทานกจ็ะบรรเทาลง และชาวอเมรกินักจ็ะกลบัสูต่ลาดแรงงานอกีครัง้
เน่ืองจากสถานการณ์เริม่ดขีึน้" 
 
"เยลเลน" เผยกฎระเบียบสถำบนักำรเงินแขง็แกร่งมำกขึ้นในยคุพำวเวลนัง่ปธ.เฟด 
          นางเจเนต็ เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐักล่าวใหส้มัภาษณ์ในรายการ "State of the Union" ทางสถานีโทรทศัน์ CNN ว่า 
กฎระเบยีบทีน่ ามาใชก้บัสถาบนัการเงนิของสหรฐันัน้ มคีวามแขง็แกร่งมากขึน้ในยุคทีน่ายเจอโรม พาวเวล ด ารงต าแหน่งประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)   เมื่อผูด้ าเนินรายการขอใหน้างเยลเลนเปิดเผยค าแนะน าทีเ่ธอใหก้บัประธานาธบิดโีจ ไบเดน เกีย่วกบั
การเสนอชื่อนายพาวเวลใหด้ ารงต าแหน่งประธานเฟดเป็นสมยัที ่ 2 แต่นางเยลเลนปฏเิสธทีจ่ะเปิดเผยเรื่องดงักล่าว   "ดฉินัไม่ขอ
เปิดเผยว่าดฉินัไดใ้หค้ าแนะน าอะไรบา้งแก่ปธน.ไบเดน แต่ดฉินัสามารถพดูไดว้่า ในระหว่างทีน่ายพาวเวลด ารงต าแหน่งประธาน
เฟด รวมทัง้ในชว่งทีด่ฉินัและนายเบน เบอรน์นัเก ้ด ารงต าแหน่งประธานเฟด กฎระเบยีบทีน่ ามาใชก้บัสถานบนัการเงนินัน้ มคีวาม
แขง็แกร่งขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั" นางเยลเลนกล่าว 
 
 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 26 ต.ค. 64 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค. โดย Conference 
Board 

 108.4 109.30 

 สหรัฐ 21.00 น. ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนก.ย. (ยนูติ)  755,000 740,000 

27 ต.ค. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนเดือนก.ย.(m/m)  -1.1% 1.8% 

 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   -0.4 

28 ต.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดค้าปลกีเดือนก.ย.(y/y)  -2.2% -3.2% 

 ญ่ีปุ่ น Tentative รายงานประมาณการเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นโดย  BOJ    

 ญ่ีปุ่ น Tentative การประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)    

 ญ่ีปุ่ น Tentative การแถลงของประธานธนาคารกลางญ่ีปุ่ น    

 ยโุรป 18.45 น. รายงานประมาณการเศรษฐกิจยโุรปโดย  ECB    

 ยโุรป 18.45 น. การประชมุธนาคารกลางยโุรป  0.00% 0.00% 

 ยโุรป 19.30 น. การแถลงของธนาคารกลางยโุรป    

 สหรัฐ 19.30 น. จีดีพี ไตรมาส 3 ประมาณการครัง้ที่ 1 (q/q)  2.6% 6.7% 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  290,000 290,000 

 สหรัฐ 21.00 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนก.ย.(m/m)  0.8% 8.1% 

29 ต.ค. 64 ยโุรป 16.00 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. ของยโูรโซน (y/y)  3.7% 3.4% 

 ยโุรป 16.00 น. จีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครัง้แรก) (q/q)  2.1% 2.2% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) 
พืน้ฐานเดือนก.ย. (m/m) 

 0.2% 0.3% 

 สหรัฐ 20.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนต.ค.  63.2 64.7 

 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนต.ค.ของม.มิชิแกน  71.4 71.4 


