
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัวในกรอบ 1,771.70-1,779.12 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั้งนี ้ราคาทองค าทรงตวัรกัษาแรงบวกได ้หลงัจากดัชนีดอลลารล์ดช่วง
บวกลงจากบริเวณ 93.45 ซึ่งท าไวใ้นวนัจนัทรท่ี์ผ่านมา สู่ระดบัต ่าสดุวนันีบ้ริเวณ 93.18 โดยดอลลารใ์นฐานะ Safe Haven Currency เริ่มเผชิญแรงขาย หลงั
บริษัทเหิงตา้ เรียล เอสเตท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปเปิดเผยในวนันีว่้า บริษัทจะช าระดอกเบีย้หุน้กูใ้นวนัพรุ่งนี ้(23 ก.ย.) ซึ่งท า
ใหต้ลาดทั่วโลกคลายความวิตกเก่ียวกับแนวโนม้การผิดนัดช าระหนีข้องเอเวอรแ์กรนด ์ขณะท่ี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) เปิดเผยว่า ไดต้ิดตาม
สถานการณข์องบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปอย่างใกลช้ิด และเชื่อว่าจีนจะมีวิธีป้องกนัสถานการณด์งักล่าวไม่ใหก้ลายเป็นวิกฤติเชิงระบบได ้ยิ่งกระตุน้แรง
ขายดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยั จึงหนุนราคาทองค าไว ้อย่างไรก็ตาม แนวโนม้ดงักล่าวบั่นทอนแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัเช่นกัน ส่งผล
ใหเ้กิดแรงขายท าก าไรทองค าระยะสัน้สลบัออกมา นอกจากนี ้นักลงทนุรอผลประชุมธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ในคืนนี ้จึงท าใหก้ารปรบัขึน้ของทองค าในช่วง
เชา้ท่ีตลาดเอเชียเริ่มเป็นไปอย่างจ ากัด  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นท่ี 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัไม่สามารถผ่านได ้
ซึ่งนักลงทุนยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเนื่องจากช่วงท่ีผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรบัตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากการ
อ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสัน้อยู่ท่ี 1,758-1,742 ดอลลารต์่อออนซ ์ประเมินว่าเป็นยงัมีโอกาสดีดตวัขึน้ไดร้ะยะสัน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                    ทยอยขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่สามารถ

ยืนเหนือบริเวณ 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื่อรอซือ้ใหม่หาก

ราคาไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,758 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ควร

ค านึงถึงการเหวี่ยงตัวของราคาจากผลการประชุม FED 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
22/09/2564 11:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,774.00 1,776.19 2.19 0.12 

Spot Silver ($) 22.47 22.76 0.29 1.29 

เงนิบาท (฿/$) 33.37 33.44 0.07 0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,900 28,100 200 0.72 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.70 75.10 0.40 0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 93.20 93.28 0.07 0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1727 1.1721 0.00 -0.05 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,758   1,742  1,717 

        1,782   1,807  1,833 

 

 



 

 

• (+) ดอลลารท์รงตัวทีก่รอบล่างของ 109 เยน หลังนลท.คลายวิตกปัญหาเอเวอรแ์กรนด ์สกลุเงินดอลลารส์หรฐัทรงตวัท่ีกรอบล่างของระดบั 
109 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี ้หลังข่าวท่ีว่าเอเวอรแ์กรนดจ์ะช าระดอกเบีย้หุน้กูใ้นวนัพรุ่งนี ้ไดช้่วยคลายความวิตก
กังวลของนักลงทุน  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.43-109.44 เยน เทียบกับ 109.17-
109.27 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.63-109.65 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.1725-1.1725 ดอลลาร ์
และ 128.32-128.36 เยน เทียบกับ 1.1720-1.1730 ดอลลาร ์และ 128.03-128.13 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 128.55-128.59 เยนท่ีตลาดโตเกียว 
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี ้

• (-) บริษัทในเครือ "เอเวอรแ์กรนด"์ ยันช าระดบ.หุ้นกู้กว่า 35 ล้านดอลลใ์นวันพรุ่งนี้ บรษิัทเหิงตา้ เรียล เอสเตท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปเปิดเผยในวนันีว้่า บริษัทจะช าระดอกเบีย้หุน้กูใ้นวนัพรุ่งนี ้(23 ก.ย.) ซึ่งท าใหต้ลาดทั่วโลกคลายความวิตกเก่ียวกับ
แนวโนม้การผิดนดัช าระหนีข้องเอเวอรแ์กรนดซ์ึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์อนัดบัสองของจีน ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เหิงตา้ไดย้ื่น
รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยเ์ซินเจิน้โดยระบุว่า บริษัทจะช าระดอกเบีย้หุน้กูต้รงเวลาในวนัพรุง่นี ้ซึ่งคิดเป็นวงเงินรวม 232 ลา้นหยวน (35.88 ลา้น
ดอลลาร)์ ตามขอ้มลูจาก Refinitiv  ทัง้นี ้หุน้กูด้งักล่าวซึ่งซือ้ขายในตลาดหุน้เซินเจิน้นัน้จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนก.ย. ปี 2568 และจ่ายอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีระดบั 5.8%  อย่างไรก็ดี เอเวอรแ์กรนดม์ีก าหนดช าระดอกเบีย้หุน้กูต้่างประเทศสกลุดอลลารจ์ านวน 83.53 ลา้นดอลลารใ์นวนัพรุง่นีด้ว้ย 
แต่รายงานท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรพัยเ์ซินเจิน้นัน้ ไม่ไดร้ะบถุึงหุน้กูต้่างประเทศแต่อย่างใด 

• (-) IMF เช่ือจีนสามารถรับมือปัญหา "เอเวอรแ์กรนด"์ ไม่ลามเป็นวิกฤติเชิงระบบ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ได้
ติดตามสถานการณข์องบรษิัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ปอย่างใกลช้ิด แต่เชื่อว่าจีนจะมีวิธีป้องกนัสถานการณด์งักล่าวไม่ใหก้ลายเป็นวิกฤติเชิงระบบ 
นางกิตา โกปินาธ หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรข์อง IMF ใหส้มัภาษณก์บัรอยเตอรว์่า ภาคอสงัหารมิทรพัยค์ือภาคส่วนส าคญัของเศรษฐกิจจีน และการ
ผิดนดัช าระหนีข้องเอเวอรแ์กรนด ์อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของจีน "เราก าลงัติดตามสถานการณใ์นจีน
อย่างใกลช้ิด" นางโกปินาธกล่าว พรอ้มเนน้ย า้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปดา้นกฎระเบียบเพื่อแกปั้ญหาภาคอสงัหาริมทรพัยท่ี์มีห นีส้ินใน
ระดบัสงู "เรายงัเชื่อว่าจีนมีเครื่องมือและนโยบายเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้รื่องนีก้ลายเป็นวิกฤติเชิงระบบ" 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดเช้าบวก 122.40 จุด หลังนลท.คลายวิตกปัญหาเอเวอรแ์กรนด ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้
ปรบัตวัขึน้ในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุคลายความกงัวลหลงัจากท่ีมีข่าวว่าบรษิัท ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป จะช าระดอกเบีย้หุน้กูใ้นวนัพรุง่นี ้ขณะท่ี
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด และเชื่อว่าจีนจะมีวิธีป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวไม่ให้
กลายเป็นวิกฤติเชิงระบบ ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 24,221.54 จดุ เพิ่มขึน้ 122.40 จดุ หรือ +0.51% 

• (-) สภาล่างสหรัฐฯ ไฟเขียวร่างกฎหมายงบประมาณช่ัวคราว เล่ียงหน่วยงานรัฐถูกชัตดาวน์ 30 ก.ย. นี้ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของ
สหรฐัอเมริกามีมติดว้ยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายชั่วคราว เมื่อคืนวันอังคาร ตามเวลาสหรฐัฯ (22 
กนัยายน) เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรฐับาลสหรฐัฯ (ชตัดาวน)์ ก่อนท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 กนัยายนท่ีจะ
ถึงนี ้โดยร่างกฎหมายดงักล่าวจะช่วยใหห้น่วยงานรฐับาลกลางสหรฐัฯ ใหม้ีงบประมาณใชจ้่ายไปจนถึงวนัท่ี 3 ธันวาคม นอกจากนี ้สภาล่างของ
สหรฐัฯ ยงัมีมติใหข้ยายเพดานหนีข้องสหรฐัฯไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ทัง้นี ้ร่างกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากวุฒิสภาในล าดบั
ถัดไป อย่างไรก็ดี มิตช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้  าวุฒิสมาชิกฝ่ายรีพับลิกัน ยืนยันว่าพรรครีพับลิกันจะไม่โหวตสนับสนุนร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้
ดงักล่าว ท าใหค้วามเสี่ยงท่ีหน่วยงานบางส่วนของรฐับาลสหรฐัฯ จะตอ้งปิดด าเนินงานเน่ืองจากขาดงบประมาณ และรฐับาลสหรฐัฯ อาจเผชิญกับ
การผิดนดัช าระหนีเ้ป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตรย์งัมีอยู่ ความกงัวลในประเด็นนีส้่งผลใหต้ลาดหุน้สหรฐัฯ เมื่อวนัจนัทรท่ี์ผ่านมาปรบัตวัลดลงรุนแรง 
โดยดชันี Dow Jones ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 600 จดุ ขณะท่ีดชันี S&P 500 และ Nasdaq ปิดรว่งลงคิดเป็นเปอรเ์ซ็นตใ์นวนัเดียวท่ีรุนแรง
สดุนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคมปีนี ้

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคัญทางเ รษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 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. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนก.ย. โดย NAHB  76** 75 

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

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนส.ค.  1.73M** 1.63M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้นเดือนส.ค.  1.62M** 1.53M 

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

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

วนัพฤหสับดีที่ 23 ก.ย. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด: เจอโรม พาวเวล   - - 

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

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.3 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   60.3 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.4 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   58.4 59.0 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.0 60.3 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.0 55.0 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   317K 332K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   61.1 61.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   55.1 55.1 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนส.ค.   708K 708K 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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