
  

                    แรงขายยังคงสลับออกมากดดัน แต่ก็มีแรงซื้อเข้า
พยุงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคายังมีโอกาสดีดตัวขึ้นช่วงสั้นแต่
หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดับ 1,767-1,779 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด้ อาจท าให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรับตัวลงสู่ระดับ 1,745-
1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์

20 กันยายน 2564    

 

สรุป  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดรว่งลงอย่างหนกัในวนันี ้เกือบแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน ตามทิศทางตลาดหุน้เอเชียหลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์ก
รนดข์องจีนทรุดตัวลงกว่า 17% ในการซือ้ขายที่ตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้ จากความวิตกเก่ียวกับบริษัท เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทพฒันา
อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่ที่สดุของจีนที่มีหนีสิ้นมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์หรือประมาณ 10 ลา้นลา้นบาทโดยมีก าหนดตอ้งช าระคืนดอกเบีย้ตรา
สารหนี ้83 ลา้น 5 แสนดอลลาร ์หรือราว 2,780 ลา้นบาท ก าหนดช าระในวนัพฤหัสบดี (23 ก.ย.) ปัจจยัดงักล่าวส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองค าใน
ระยะสัน้ ส าหรบัวนันีต้ิดตามติดตามการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผูส้รา้งบา้นจากสมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐั พรอ้มติดตาม
ความเคล่ือนไหวของสินทรพัยเ์ส่ียงประกอบการเขา้ลงทุนในตลาดทองค า  แนะน าเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ
บรเิวณ 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางส่วนหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20/09/2564 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.40 1,758.89 5.49 0.31 

Spot Silver ($) 22.36 22.44 0.08 0.36 

เงนิบาท (฿/$) 33.34 33.34 -0.01 -0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,700 27,750 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 75.30 73.94 -1.36 -1.81 

ดชันดีอลลาร ์ 93.24 93.42 0.18 0.19 

เงนิยูโร (€/$) 1.1724 1.1704 0.00 -0.17 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,767   1,779  1,802 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วง หลังหุ้นเอเวอรแ์กรนดด์ิ่งหนักฉุดตลาดฮ่องกง ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ร่วงลง โดยตลาดหุน้ฮ่องกงร่วงลง
กว่า 900 จุด หลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรพัยใ์หญ่ท่ีสุดอันดบั 2 ของจีน ทรุดตวัลงกว่า 17% ในการซือ้ขายท่ี
ตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า ความเสี่ยงท่ีเอเวอรแ์กรนดจ์ะเผชิญกับการผิดนัดช าระหนีน้ั้น อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจใน
ภาคส่วนอื่นๆ เป็นวงกวา้ง ส่วนตลาดหลายแห่งในภมูิภาคปิดท าการวนันี ้ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 23,955.18 จดุ ลดลง 965.58 จุด 
หรือ -3.87%  ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดท าการวนันี ้(20 ก.ย.) เนื่องในวนัผูส้งูอายุ, ตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดท าการวนัท่ี 20-22 ก.ย. เนื่องในวนัขอบคุณพระ
เจา้ และตลาดหุน้จีนปิดท าการวนัท่ี 20-21 ก.ย. เนื่องในเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงหนัก ตามทิศทางหุ้นเอเชียหลังหุ้นเอเวอรแ์กรนดด์ิ่งกว่า 17%  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดรว่งลงอย่างหนกัในวนันี ้เกือบ
แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน ตามทิศทางตลาดหุน้เอเชียหลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนดข์องจีนทรุดตวัลงกว่า 17% ในการซือ้ขายท่ีตลาด
หุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้ขณะท่ีนักลงทุนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจโลกท่ี ฟ้ืนตัวได้ช้า รวมถึงการท่ีบรรดาธนาคารกลางอาจเริ่มส่ง
สญัญาณคุมเขม้นโยบายการเงินในการประชุมภายในสปัดาหนี์ ้ ทัง้นี ้นกัลงทุนจบัตาการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21 -22 ก.ย.นี ้
รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษในวนัท่ี 23 ก.ย.  ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดับ 458.94 จุด ลดลง 2.90 จุด หรือ -0.63% ดชันี DAX 
ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,259.50 จุด ลดลง 230.67 จุด หรือ -1.49% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,450.39 
จดุ ลดลง 119.80 จดุ หรือ -1.82% 

• (+) ดาวโจนสฟิ์วเจอรร่์วงกว่า 300 จุด วิตกสหรัฐอาจขึน้ภาษีนิติบุคคล-จับตาประชุมเฟด ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลงกว่า 300 จดุในช่วง
บ่ายวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับความเป็นไปไดท่ี้รฐับาลสหรฐัจะปรบัขึน้ภาษีนิติบุคคล รวมทัง้ความกังวลท่ีว่าธนาคาร กลางสหรฐั 
(เฟด) อาจจะปรบัลดวงเงินซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) เรว็ขึน้ ณ เวลา 13.14 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่ง
ลง 311 จุด หรือ -0.90% แตะท่ี 34,151 จดุ  ดาวโจนสฟิ์วเจอรด์ิ่งลงในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเช้ารว่งลงกว่า 900 จุด 
หลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ซึ่งเป็นบรษิัทอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของจีน ทรุดตวัลงกว่า 17% เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่า ความ
เสี่ยงท่ีเอเวอรแ์กรนดจ์ะเผชิญกับการผิดนดัช าระหนีน้ัน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆเป็นวงกว้าง  แลรร์ี อดมั นกัวิเคราะหจ์ากบริษัท 
Raymond James กล่าวว่า ตลาดถูกกดดนัจากหลากหลายปัจจยั ซึ่งรวมถึงข่าวรฐับาลจีนใชม้าตรการควบคุมภาคเอกชน , ความกังวลเก่ียวกับ
เพดานหนีข้องรฐับาลสหรฐั และความเป็นไปไดท่ี้สภาคองเกรสสหรฐัอาจใหก้ารอนุมัติการปรบัขึน้ภาษีเงินไดนิ้ ติบุคคลจากปัจจุบันท่ีระดับ 21% 
เป็น 26.5% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบียน 

• (+) เยลเลน วอนสภาคองเกรสผ่านมติเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ หว่ันท าศก.สหรัฐถดถอย ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่านาง เจเน็ต เยล
เลน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรฐัฯไดก้ล่าวเตือนว่า เศรษฐกิจสหรฐัฯอาจเผชิญกับภาวะถดถอย หากสภาคองเกรสลงมติไม่ปรบัเพิ่ม
เพดานหนีส้าธารณะในสปัดาหห์นา้ นางเยลเลน กล่าวว่านบัตัง้แต่ปี 2503 สภาคองเกรสไดป้รบัเพดานหนีส้าธารณะของสหรฐัฯมากกว่ามากกว่า 
80 ครัง้และในปัจจุบนัถึงเวลาแลว้ท่ี สภาคองเกรสตอ้งปรบัเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะอีกครัง้ ซึ่งหากสภาคองเกรสไม่ท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็อาจ
ท าใหก้ระทรวงการคลงัขาดดุลเงินสด และรฐับาลจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ซึ่งอาจส่งผลใหป้ระชาชนสหรฐัจ านวนมากขาดแคลนเงินสดและท าให้
เศรษฐกิจสหรฐัฯเผชิญกบัความเสี่ยงท่ีจะเขา้สู่ภาวะถดถอย รวมถึงอาจส่งผลกระทบกับตลาดการเงินทั่วโลก ทัง้นีส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ 
มีก าหนดการท่ีจะลงมติเพื่อผ่านรา่งกฎหมายเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะสหรฐัฯในสปัดาหนี์ ้ซึ่งหากผ่านการลงมติ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯจะยื่นเรื่อง
ต่อวฒิุสภาสหรฐัฯเพื่อลงมติในสปัดาหห์นา้ ก่อนท่ีจะยื่นเรื่องต่อประธานาธิบดีโจ ไบเดนเพื่อลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 
 

 
ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ 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   74 75 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเร่ิมสรา้งบา้นเดือนส.ค.   1.55M 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 ้

 

 
 

 


