
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าชว่งเชา้รว่งลงไปก่อน ท า Low บรเิวณ 1,742.71 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะมีแรงซือ้กลบัเขา้มาหนนุใหร้าคาทองค าลดชว่งติดลบ 
โดยขึน้ไปท า High บรเิวณ 1,755.24 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่มีปัจจยับวกเขา้มาหนนุ หลงัตลาดหุน้เอเชียรว่งลงเชา้นี ้ก่อนรูผ้ลประชมุเฟดสปัดาห์
นี ้ขณะเดียวกนัตลาดหุน้ไดร้บัแรงกดดนัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนดท์ี่ทรุดตวัลงกว่า 17%  เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่า ความเส่ียงที่เอเวอรแ์ก
รนดจ์ะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนีน้ัน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆเป็นวงกวา้ง โดยราคาหุน้ของบรษิัทในเครือเอเวอรแ์กรนดร์่วงลง
เชา้นีเ้ช่นกนั ซึ่งรวมถึงบรษิัทในเครือดา้นบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย,์ บรษิัทรถยนตไ์ฟฟ้า และบรษิัทสตรีมมิ่งภาพยนตร ์หนนุราคาทองค าฟ้ืนตวั
ขึน้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า แรงขายยงัคงสลบัออกมากดดนัแต่ก็มีแรงซือ้เขา้พยงุอย่างต่อเนื่องส่งผลใหร้าคายงัมีโอกาสดีดตวัขึ ้นช่วงสัน้
แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดับ 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจท าให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรบัตัวลงสู่ระดับ 1,745-1,739 
ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    เข้าซื้อเพื่อเก็งก าไรระยะสั้นหากราคาทองค า

สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,745-1,739 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 

และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนว

ต้าน 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
20/09/2564 12:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.40 1,750.08 -3.32 -0.19 

Spot Silver ($) 22.36 22.32 -0.04 -0.18 

เงนิบาท (฿/$) 33.34 33.34 0.00 0.00 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,700 27,650 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.30 74.76 -0.54 -0.72 

ดชันดีอลลาร ์ 93.24 93.33 0.09 0.09 

เงนิยูโร (€/$) 1.1724 1.1715 0.00 -0.08 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,767   1,779  1,802 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ จับตาประชุมเฟด-วิกฤตเอเวอรแ์กรนด ์ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัลดลงในเชา้วนันี ้โดยตลาดหุน้หลายแห่งปิดท าการ 

ดา้นนกัลงทุนจบัตาการประชมุธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21-22 ก.ย.นี ้เพื่อหาสญัญาณบ่งชีก้  าหนดการในการปรบัลดมาตรการ QE ของ

เฟด  ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวันนีท่ี้ 24,640.43 จุด ลดลง 280.33 จุด หรือ -1.12%  ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดท าการวันนี ้(20 ก.ย.) เน่ืองในวัน

ผูส้งูอายุ, ตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดท าการวนัท่ี 20-22 ก.ย. เนื่องในวนัขอบคุณพระเจา้ และตลาดหุน้จีนปิดท าการวนัท่ี 20-21 ก.ย. เนื่องในเทศกาล

ไหวพ้ระจนัทร ์  

• (+)  หุ้นเอเวอร์แกรนด์ร่วงกว่า 17% เช้านี้ นลท.กังวลผลกระทบการผิดนัดช าระหนี้ ราคาหุ้นไชน่า เอเวอรแ์กรนด์ ซึ่งเป็นบริษัท

อสงัหารมิทรพัยใ์หญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของจีน ทรุดตวัลงกว่า 17% ในการซือ้ขายท่ีตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่า ความเสี่ยงท่ีเอ

เวอรแ์กรนดจ์ะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนีน้ัน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆเป็นวงกวา้ง  ราคาหุน้ของบรษิัทในเครือเอเวอรแ์กรนดร์ว่ง

ลงเชา้นีเ้ช่นกนั ซึ่งรวมถึงบรษิัทในเครือดา้นบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย,์ บรษิัทรถยนตไ์ฟฟ้า และบรษิัทสตรีมมิ่งภาพยนตร ์

• (+) นักวิเคราะห์ชี้วิกฤตเอเวอร์แกรนด์เส่ียงกระทบตลาดอสังหาฯจีนแบบโดมิโน  นักวิเคราะห์จากบริษัทอัลไลแอนซ์เบิรน์สไตน ์

(AllianceBernstein) เตือนว่า บรษิัทในภาคอสงัหารมิทรพัยข์องจีนท่ีประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนกัมีความเสี่ยงสงูท่ีจะลม้ละลาย หลงัจากท่ี

บริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป (China Evergrande Group) บริษัทพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของจีนมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญ

กบัการผิดนดัช าระหนี ้ "มีบริษัทอสงัหารมิทรพัยจ์ านวนมากท่ีส่งสญัญาณว่าก าลงัประสบปัญหาอย่างหนกั บริษัทเหล่านีไ้ม่สามารถประคองธุรกิจ

ต่อไปไดน้าน หากช่องทางในการรีไฟแนนซย์ังคงถูกปิดกั้นต่อไป" นางเจนนี เจิง นักวิเคราะหข์องอัลไลแอนซเ์บิรน์สไตนใ์หส้ัมภาษณใ์นรายก าร 

Street Signs Asia ของส านกัข่าวซีเอ็นบีซี โดยเตือนถึงผลกระทบแบบโดมิโนจากความเสี่ยงท่ีเอเวอรแ์กรนดอ์าจลม้ละลาย  นางเจิงยงัเตือนดว้ยว่า 

บรษิัทอสงัหาริมทรพัยร์ายอื่นๆซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเอเวอรแ์กรนดแ์ละประสบปัญหาเช่นกันนัน้ คิดเป็น 10-15% ของตลาดอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม 

หากมีการลม้ละลายเกิดขึน้ก็อาจส่งผลกระทบ "ในเชิงระบบ" ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจดว้ย  ทัง้นี ้สถานะทางการเงินของเอเวอรแ์กรนดเ์ริ่ม

สั่นคลอน หลงัจากท่ีรฐับาลจีนไดอ้อกมาตรการควบคุมภาวะรอ้นแรงของภาคอสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้สกัดการก่อหนีข้องบริษัทขนาดใหญ่ในภาค

ดงักล่าว   ปัจจบุนั เอเวอรแ์กรนดป์ระสบปัญหาเนื่องจากมีหนีส้ินมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์หลงัจากท่ีบรษิัทไดท้ าการกูเ้งินมาเป็นเวลาหลายปี

เพื่อรองรบัการขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัยข์องจีน และไดร้บัการเตือนมากกว่าหน่ึงครัง้ถึงความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนี ้ 

• (-)  สหรัฐเผยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 385.6 ล้านโดส ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า สหรฐัไดฉี้ดวคัซีนป้องกนัโค

วิด-19 ใหป้ระชาชนในประเทศไปแลว้ทัง้สิน้ 385,586,012 โดส ณ วนัอาทิตยท่ี์ 19 ก.ย. และกระจายวคัซีนออกไปแลว้ 466,561,785 โดส ตวัเลข

ดังกล่าวเพิ่มขึน้จากท่ีฉีดไป 384,911,290 โดสเมื่อวันท่ี 18 ก.ย. CDC ระบุว่า มีประชากร 211,776,515 คนได้รบัวัคซีนแลว้อย่างน้อย 1 โดส 

ขณะท่ี 181,382,976 คนไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้  ยอดรวมวคัซีนดงักล่าวนบัรวมวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 แบบ 2 โดสของโมเดอรน์าและไฟเซอร/์

ไบออนเทค รวมถึงวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 1 โดสของจอหน์สนั แอนด ์จอห์นสนั  ทัง้นี ้ประชากรมากกว่า 2.16 ลา้นคนไดร้บัการฉีดวคัซีน

ของไฟเซอรห์รือวัคซีนของโมเดอรน์าโดสท่ี 3 แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13 ส.ค. เมื่อสหรฐัอนุญาตใหฉี้ดวัคซีนโดสท่ี 3 ใหแ้ก่ผูท่ี้มีระบบภูมิคุม้กันอ่อนแอ 

เนื่องจากมีแนวโนม้ว่าการฉีดวคัซีนเพียง 2 โดสอาจสรา้งภมูิคุม้กนัไดไ้ม่เพียงพอ 

 

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจ นสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท์ี่ 20 ก.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : วนัเคารพผูส้งูอายุ   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   0.8% 1.9% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนก.ย. โดย NAHB   74 75 

วนัองัคารที่ 21 ก.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.   1.60M 1.63M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.55M 1.53M 

วนัพธุที่ 22 ก.ย. ไม่ระบุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนส.ค.   5.87M 5.99M 

วนัพ หสับดีที่ 23 ก.ย. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00น. สหรฐั  FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณข์องประธานเฟด: เจอโรม พาวเวล   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : วนัศารทวิษุวตั (Autumnal Equinox Day)   - - 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.3 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   60.3 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.4 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   58.4 59.0 

 15.00น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.0 60.3 

 15.00น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.0 55.0 

 18.00น. องัก ษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางองัก ษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   317K 332K 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.1 61.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.1 55.1 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   0.5% 0.9% 

วนัศกุรท์ี่ 24 ก.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ย.โดย Ifo   99.0 99.4 

 21.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   708K 708K 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

