
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,759.70-1,766.08 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้ราคาทองค าไดร้บัแรงหนนุจากสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเทียบ
เงินเยน เน่ืองจากนักลงทุนไดเ้ขา้ซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรพัยป์ลอดภยั หลงัตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ดิ่ งลงในวนันีต้ามทิศทางตลาดหุน้ทั่วโลกท่ีร่วงลงเมื่อ
วานนี ้ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับการผิดนัดช าระหนีข้องบริษัทเอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพัยร์ายใหญ่ท่ีสุดอั นดับสองของจีน 
อย่างไรก็ตาม มีแรงขายทองค าสลบัออกมา รบัปัจจยักดดนัจากนักวิเคราะหค์าดการณ์เป็นวงกวา้งว่า เฟดจะส่งสญัญาณท่ีชดัเจนมากขึน้ว่า เฟดจะเริ่มปรบั
ลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างเรว็ท่ีสดุในเดือนพ.ย.นี ้โดยทางดา้น นายเจย ์ไบรสนั หวัหนา้นกัวิเคราะหจ์าก
เวลส ์ฟารโ์ก ซิเคียวริตีสก์ล่าวว่า คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มีแนวโนม้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในแถลงการณ์ภายหลงัการ
ประชุมซึ่งเสรจ็สิน้ลงในวนัท่ี 22 ก.ย.นี ้โดยจะส่งสญัญาณว่าเฟดจะเริ่มปรบัลดวงเงิน QE เมื่อใด ส่งผลใหท้องค าเผชิญแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเป็นระยะ  
ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองค าไม่สามารถผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,767 ดอลลารต์่อออนซข์ึน้ไปได ้อาจมีแรงขายท าก าไรระยะสัน้ใหก้ลบัลง
มาตัง้ฐานราคาดา้นล่างบริเวณ 1,754-1,739 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครัง้ เบือ้งตน้ประเมินว่าราคายงัคงเคลื่อนไหวในกรอบและพยายามทรงตวั หากยืนราคา
ระดบันีไ้ด ้จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                     เข้าซื้อเพื่อเก็งก าไรระยะสั้นด้วยความระมัดระวัง
เน่ืองจากราคาขยับขึน้ค่อนข้างน้อย โดยเข้าซือ้เม่ือราคายืนเหนือ

บริเวณ 1,754-1,739 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ และทยอยปิดสถานะท า

ก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
21/09/2564 11:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,764.00 1,760.96 -3.04 -0.17 

Spot Silver ($) 22.25 22.24 -0.01 -0.04 

เงนิบาท (฿/$) 33.35 33.39 0.04 0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,850 100 0.36 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.18 74.52 0.34 0.46 

ดชันดีอลลาร ์ 93.22 93.20 -0.03 -0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.1726 1.1731 0.00 0.04 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,767   1,779  1,802 

 

 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าเทยีบเยน เหตุนักลงทุนซือ้เงินเยนหลังตลาดหุ้นร่วง สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเทียบเงินเยน เนื่องจากนกัลงทุน

ไดเ้ขา้ซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรพัยป์ลอดภยั หลงัตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ดิ่งลงในวนันีต้ามทิศทางตลาดหุน้ทั่วโลกท่ีร่วงลงเมื่อวานนี ้ท่ามกลาง

ความวิตกเก่ียวกบัการผิดนดัช าระหนีข้องบรษิัทเอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปซึ่งเป็นบรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ท่ีสดุอนัดบัสองของจีน ส านกัข่าว

เกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.59-109.60 เยน เทียบกับ 109.33-109.43 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์เมื่อ

เวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ตลาดเงินญ่ีปุ่ นปิดท าการเมื่อวานนี ้(20 ก.ย.) เนื่องในวนัผูส้งูอาย ุ  ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.1732-1.1732 ดอลลาร ์และ 

128.57-128.58 เยน เทียบกบั 1.1722-1.1732 ดอลลาร ์และ 128.21-128.31 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าลบ นลท.ยังจับตาวิกฤตเอเวอรแ์กรนด ์ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี ้โดยนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวล

เก่ียวกบัสถานการณข์องบรษิัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป บริษัทอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของจีนซึ่งมีปัญหาดา้นสภาพคล่องและมี

แนวโนม้ท่ีจะผิดนดัช าระหนี ้ ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 29,898.57 จดุ รว่งลง 601.48 จดุ หรือ -1.97% และดชันี HSI ตลาด

หุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 24,022.12 จดุ ลดลง 77.02 จดุ หรือ -0.32%  นกัลงทนุยงัคงจบัตาความเคลื่อนไหวของบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป  

หากเอเวอรแ์กรนดไ์ม่สามารถช าระดอกเบีย้เมื่อถึงวนัก าหนดช าระดงักล่าว ทางบรษิัทจะมีเวลาอีก 30 วนัในการช าระดอกเบีย้ มิฉะนัน้จะถือว่า

บรษิัทผิดนดัช าระหนีหุ้น้กู ้ซึ่งหากเอเวอรแ์กรนดต์กอยู่ในสภาพผิดนดัช าระหนี ้ทางบรษิัทจะตอ้งท าการปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งคาดว่านกัลงทนุท่ีเขา้

ซือ้หุน้กูข้องเอเวอรแ์กรนดจ์ะไดร้บัส่วนแบ่งการช าระคืนในสดัส่วนต ่า 

• (-)  นักวิเคราะหค์าดเฟดเล็งส่งสัญญาณชัดเจนเร่ิมลดวงเงิน QE เดือนพ.ย. ตลาดการเงินทั่วโลกจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21-22 ก.ย.นี ้ขณะท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว์่า เฟดจะส่งสญัญาณท่ีชดัเจนมากขึน้ว่า เฟดจะเริ่มปรบัลดวงเงิน

ในโครงการซือ้พันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างเร็วท่ีสุดในเดือนพ.ย.นี ้ นายเจย ์ไบรสนั หวัหนา้นกัวิเคราะหจ์ากเวลส ์

ฟารโ์ก ซิเคียวริตีสก์ล่าวว่า "เราเชื่อว่าเฟดจะประกาศลด QE ในการประชุมเดือนพ.ย. หรืออาจจะเดือนธ.ค. นอกเสียจากว่าเศรษฐกิจจะชะลอตวั

ลงอย่างมีนยัส าคญัในช่วง 2-3 เดือนขา้งหนา้" นายไบรสนัยงักล่าวดว้ยว่า คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มีแนวโนม้ท่ี

จะเปลี่ยนแปลงถอ้ยค าในแถลงการณภ์ายหลังการประชุมซึ่งเสร็จสิน้ลงในวนัท่ี 22 ก.ย.นี ้โดยจะส่งสัญญาณว่าเฟดจะเริ่มปรบัลดวงเงิน QE 

เมื่อใด  นอกจากนี ้นายไบรสนักล่าวว่า หากขอ้มลูเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งในช่วงไม่ก่ีสปัดาหข์า้งหนา้นี ้ซึ่งรวมถึงขอ้มูลแรงงานประจ าเดือน

ก.ย.ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวนัท่ี 8 ต.ค.นี ้ก็มีความเป็นไปไดว้่า บรรดาเจา้หนา้ท่ีเฟดจะใชเ้วทีสาธารณะเพื่อแสดงความเห็นตลอดทัง้เดือนต.ค. เพื่อ

ส่งสญัญาณว่าเฟดจะเริ่มปรบัลดวงเงิน QE ในการประชมุเดือนพ.ย.นี ้

• (-) โกลดแ์มนแซคสค์าดตลาดหุ้นอินเดียจ่อผงาดใหญ่สุดอันดับ 5 ของโลกแซงอังกฤษ โกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยว่า นักลงทุนไดรุ้กเขา้

ลงทุนในตลาดหุน้อินเดียอย่างคึกคกัในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งจะท าใหม้ลูค่าของตลาดหุน้อินเดียขยายตวัเพิ่มขึน้กว่า 5 ลา้นลา้นดอลลาร ์และจะช่วย

หนุนตลาดหุน้อินเดียกา้วขึน้เป็นตลาดหุน้ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลกแซงหนา้ตลาดหุน้องักฤษภายใน 3 ปีนี ้ส  านกัข่าวซีเอ็นบีซีเปิดเผย

รายงานของโกลดแ์มน แซคสร์ะบุว่า กลุ่มสตารท์อพัในอินเดียไดร้ะดมทุนเงิน 1 หมื่นลา้นดอลลารผ์่านการเสนอขายหุน้ต่อสาธารณชนเป็นครัง้

แรก (IPO) นบัตัง้แต่ตน้ปีนี ้ซึ่งเป็นตวัเลขการระดมทุนท่ีสงูกว่าในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  โกลดแ์มน แซคสค์าดว่า การท า IPO ในตลาดหุน้อินเดียจะ

ยงัคงแข็งแกรง่ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ และคาดว่าจะมีบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหุน้อินเดียจ านวนมากถึง 150 แห่งในช่วง 36 เดือนขา้งหนา้นี ้

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ รษ กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ 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 าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : วนัไหวพ้ระจนัทร ์   - - 

 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนส.ค.   1.5%** 1.9% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนก.ย. โดย NAHB   76** 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.0 60.3 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.0 55.0 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางองักฤษ (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 ้
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