
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,742.30-1,752.78 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟ้ืนตวัขึน้หลงัเม่ือวานนีร้าคาร่วงลงแรงไปท าระดบัต ่าสุดของเดือนก.ย.ครัง้ใหม่บริเวณ  
1,737.88 ดอลลารต์่อออนซ ์ การฟ้ืนตวัของราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนจากดชันีดอลลารท์ี่ขยบัลงมาจากไฮวานนี ้93.52 ลงมาอยู่แถว 93.12 เชา้นี ้หลงัการเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจสหรฐัที่แย่เกินคาดในส่วนของจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์ อย่างไรก็ตาม บอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปียงัคงรกัษาแรงบวกโดยขึน้ไปแตะไฮ
วนันีบ้ริเวณ 1.451% หลงัเฟดเปิดทางส าหรบัการขึน้ดอกเบีย้อย่างเรว็สุดภายในปีหนา้  เป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกทองค า  แต่มองว่าสิ่งที่น่าจบัตาต่อคือประเด็น "เอเวอรแ์ก
รนด"์ ที่คาดว่าปัญหาจะยงัไม่จบโดยง่าย หลงัผูบ้ริหารของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของจีน ยงัไม่ไดอ้อกแถลงการณช์ีแ้จง
ใดๆ ต่อบรรดาผูถ้ือหุน้กูข้องบริษัท แมข้ณะนีไ้ดเ้ลยก าหนดการจ่ายดอกเบีย้หุน้กูจ้  านวน 2 งวดแลว้ก็ตาม ซึ่งเราเช่ือว่าสดุทา้ยแลว้ จีนจะมีวิธีป้องกนัสถานการณด์งักล่าว
ไม่ใหก้ลายเป็นวิกฤติเชิงระบบได ้แต่ระยะสัน้มองว่าประเด็นนีย้งัจะส่งผลต่อตลาดเงิน ตลาดทนุ ซึ่งจะกระทบมาทองค าไดอี้กสกัระยะ ซึ่งหากสินทรพัยเ์สี่ยงปรบัฐานจาก
ประเด็นนี ้มองว่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนไหลเขา้มาสู่ตลาดทองค า  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองค าพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตัวหลงัจากวานนีร้าคา
ทิง้ตวัลงแรง ทั้งนี ้หากราคายืนเหนือโซน 1,742-1,737 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจท าใหเ้ห็นการดีดตวัขึน้เพื่อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,757-1,776 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากยงัไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื่อสรา้งฐานราคาอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการเก็งก าไร
ระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านแรกบริเวณ 
1,757-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้  ราคามีโอกาสขยับลงเพื่ อ
ทดสอบแนวรับบริเวณ 1,742-1,737 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24 กันยายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
24/09/2564  12:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,742.30 1,750.68 8.38 0.48 

Spot Silver ($) 22.49 22.64 0.15 0.67 

เงนิบาท (฿/$) 33.37 33.32 -0.05 -0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,850 27,700 -150 -0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 77.22 77.38 0.16 0.21 

ดชันดีอลลาร ์ 93.08 93.13 0.04 0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.1739 1.1736 0.00 -0.03 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

        1,737   1,717  1,698 

        1,776   1,782  1,807 

 

 



 

 

• (+) หุ้น "เอเวอรแ์กรนด"์ ร่วงกว่า 6% ขณะผู้ถือหุ้นกู้รอบริษัทชีแ้จงหลังเลยก าหนดจ่ายดอกเบีย้ ราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัท
อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของจีน รว่งลงกว่า 6% ในการซือ้ขายท่ีตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้ขณะท่ีบรรดาผูถื้อหุน้กูข้องเอเวอรแ์กรนดก์ าลงัรอค า
ชีแ้จงจากบริษัท เนื่องจากทางบริษัทยงัไม่ไดจ้่ายดอกเบีย้หุน้กู ้2 งวดตามก าหนดเมื่อวานนี ้ (23 ก.ย.) ทัง้นี ้เอเวอรแ์กรนดม์ีก าหนดจ่ายดอกเบีย้วงเงิน 
232 ลา้นหยวน หรือราว 35.88 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลเงินหยวนท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนก.ย.2568 รวมทัง้จ่ายดอกเบีย้อีกกอ้นหน่ึงวงเงิน 
83.5 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลดอลลารท่ี์จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค.2565  หากเอเวอรแ์กรนดไ์ม่สามารถช าระดอกเบีย้หุน้กูไ้ดต้ามก าหนด 
ทางบริษัทก็จะมีเวลาอีก 30 วันหลังวันครบก าหนดช าระเพื่อหาทางจ่ายหนีท่ี้เกิดขึน้ ก่อนท่ีจะถูกประกาศว่าบริษัทผิดนัดช าระหนี ้ นับจนถึงขณะนี ้
ผูบ้ริหารของเอเวอรแ์กรนดย์งัไม่ไดอ้อกมาสรา้งความชัดเจน หรือชีแ้จงต่อบรรดาผูถื้อหุน้กู ้ขณะท่ีทางการจีนไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท้ องถิ่นของจีนเตรียม
รบัมือการล้มละลายของเอเวอรแ์กรนดท่ี์อาจเกิดขึน้ ค าเตือนดงักล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารฐับาลจีนไม่มีความประสงคท่ี์จะเขา้กอบกูก้ิจการของเอ
เวอรแ์กรนด ์แต่จะเตรียมพรอ้มรบัมือผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อภาคเศรษฐกิจและสงัคมของจีน หากเอเวอรแ์กรนดต์อ้งประสบกับภาวะลม้ละลายในท่ีสดุ  
เจา้หนา้ท่ีระบุว่า ค าเตือนของทางการจีนเปรียบเสมือนค าสั่งให"้เตรียมพรอ้มรบัมือพายุท่ีจะเกิดขึน้" ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรั ฐบาลทอ้งถิ่นและ
รฐัวิสาหกิจต่างๆไดร้บัการก าชับจากทางการจีนว่าใหม้ีการด าเนินการในนาทีสดุทา้ยก่อนท่ีเอเวอรแ์กรนดจ์ะลม้ละลาย เพื่อบริหา รจัดการสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ 

• (+) "เอเวอรแ์กรนด"์ ยังเงียบ แม้ก.ล.ต.ฮ่องกงรอค าชีแ้จงหลังเลยก าหนดจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ ผูบ้ริหารของไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัท
อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของจีน ยงัไม่ไดอ้อกแถลงการณช์ีแ้จงใด ๆ ต่อบรรดาผูถื้อหุน้กูข้องบริษัท แมข้ณะนีไ้ดเ้ลยก าหนดการจ่ายดอกเบีย้หุน้กู้
จ านวน 2 งวดแลว้ก็ตาม นอกจากนี ้ทางบริษัทก็ไม่ไดย้ื่นหนังสือเพื่อชีแ้จงต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกงเช่นกนั ซึ่งการไม่
ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ ของเอเวอรแ์กรนดน์ัน้ ท าใหใ้หบ้รรดาผูถื้อหุน้กูวิ้ตกกงัวล และส่งผลใหร้าคาหุน้เอเวอรแ์กรนดร์ว่งลงกว่า 6% ในช่วงเชา้นี ้เมื่อวาน
นี ้(23 ก.ย.) เอเวอรแ์กรนดม์ีก าหนดจ่ายดอกเบีย้วงเงิน 232 ลา้นหยวน หรือราว 35.88 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลเงินหยวนท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอน
ในเดือนก.ย.2568 รวมทั้งจ่ายดอกเบีย้อีกก้อนหน่ึงวงเงิน 83.5 ล้านดอลลารส์  าหรับหุ้นกู้สกุลดอลลารท่ี์จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค.2565 
นอกจากนี ้เอเวอรแ์กรนดย์งัมีดอกเบีย้ท่ีรอการช าระอีกในวนัท่ี 29 ก.ย.จ านวน 47.5 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลดอลลารท่ี์จะครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนมี.ค.2567  ทัง้นี ้หากเอเวอรแ์กรนดไ์ม่สามารถช าระดอกเบีย้หุน้กูไ้ดต้ามก าหนด ทางบริษัทก็จะมีเวลาอีก 30 วนัหลงัวนัครบก าหนดช าระเพื่อหาทาง
จ่ายหนีท่ี้เกิดขึน้ ก่อนท่ีจะถกูประกาศว่าบริษัทผิดนัดช าระหนี ้ทางดา้นเจา้หนา้ท่ีก ากบัดแูลของจีนไดแ้จง้ใหเ้อเวอรแ์กรนดเ์ร่งด าเ นินการส าหรบัโครงการ
อสงัหาริมทรพัยท่ี์ไดห้ยุดชะงกัลง โดยใหม้ีการก่อสรา้งจนเสร็จสิน้โครงการ พรอ้มกับก าชับใหท้างบริษัทช าระหนีหุ้น้กู้ส  าหรบันักลงทุน รายย่อย รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการผิดนัดช าระหนีส้  าหรบัหุน้กูส้กุลเงินดอลลาร ์ เอเวอรแ์กรนดม์ีหนีส้ินมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์เทียบเท่ากับ 2% ของตวัเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน หลงัจากท่ีบริษัทไดท้ าการกูเ้งินมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อรองรบัการขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรพัยข์องจีน 

• (-) ราคาบิตคอยนบ์วกกว่า3%เคลื่อนไหวใกล้แตะ45,000ดอลล ์ราคาบิตคอยนเ์ทรดท่ีเว็บไซตอ์ินเวสตต์ิง ดอท คอมในช่วงเชา้ของวนันี ้ปรบัตวัขึน้
กว่า3%เคลื่อนไหวใกลแ้ตะ45,000 ดอลลาร ์

• (-) จีนกระตุ้นกลุ่มจี-20 ยุติมาตรการลงโทษอัฟกานิสถานภายใต้ตาลิบัน  รฐัมนตรีต่างประเทศจีนกระตุ้นให้บรรดารฐัมนตรีต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกกลุ่มจี-20 ยุติการใชม้าตรการลงโทษต่ออฟักานิสถานภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบนั เพื่อช่วยใหอ้ฟักานิสถานต่อสูก้ับวิกฤติการณ์
ดา้นมนุษยธรรมและปัญหาเศรษฐกิจ รฐัมนตรีหวงั อี ้กล่าวในการประชุมออนไลนข์องรฐัมนตรีต่างประเทศกลุ่มจี -20 ในวนัพฤหสับดี ซึ่งมีขึน้นอกรอบ
จากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งท่ี 76 ณ นครนิวยอรก์ โดยบอกว่า ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องรับบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ
อฟักานิสถาน ในฐานะท่่ีเป็นเวทีความรว่มมือทางเศรษฐกิจระดบัโลก และว่า "ควรมีการยกเลิกมาตรการลงโทษหรือขอ้จ ากัดต่าง ๆ ต่ออฟักานิสถานแต่
เพียงดา้นเดียวนั้นทัง้หมด" ทัง้นี ้กลุ่มตาลิบนัไดก้ลบัมาปกครองอฟักานิสถานอีกครัง้ตัง้แต่เดือนท่ีแลว้หลงัจากท่ีสหรฐัฯ ถอนทหารออกไป และทางการ
สหรฐัฯ ไดส้ั่งอายดัทรพัยส์ินในคลงัส ารองระหว่างประเทศของรฐับาลอฟักันมลูค่าหลายพนัลา้นดอลลาร ์ขณะที่ธนาคารโลกและกองทนุการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือ IMF ต่างปิดกัน้การเขา้ถึงเงินทนุเพื่อการพฒันาต่าง ๆ ของอฟักานิสถานเช่นกนั 

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ รษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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.   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.   5.88M** 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 ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.5** 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.0** 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.7** 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.3** 59.0 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   56.3** 60.3 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   54.6** 55.0 

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

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   351K** 332K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.5** 61.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   54.4** 55.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนส.ค.จาก Conference Board   0.9%** 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.   712K 708K 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 กนัยายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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