
  

                    หากราคาทองค าไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจมีแรงขายท าก าไรระยะสั้นให้กลับลง
มาตั้งฐานราคาด้านล่างบริเวณ 1,754-1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่
หากยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได ้จะมีแรงดีดไปหาโซน 1,767-1,779 
ดอลลารต์่อออนซอ์ีกคร้ัง 

21 กันยายน 2564    

 

สรุป  ระหว่างวันราคาทองค าแกว่งตัวในกรอบ 1,757.94-1,766.08 ดอลลารต่์อออนซ ์รบัแรงหนุนจากดอลลารอ์่อนค่าลงเล็กนอ้ย โดยดัชนี
ดอลลารร์ะหว่างวนัแกว่งตวัที่ระดบั 93.13-93.28 จดุ ส่วนประเด็นความวิตกเก่ียวกบัแนวโนม้การผิดนดัช าระหนีข้องบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด์
ของจีนนั้น ได้เริ่มลดลง หลังบรรดานักลงทุนก็ได้เตรียมพรอ้มที่จะรบัมือกับความผันผวนมากขึน้ในขณะนี ้สะท้อนไดจ้ากมีแรงซือ้คื นใน
สินทรพัยเ์สี่ยงทัง้ตลาดหุน้และบิตคอยน ์ท าใหร้าคาทองค าปรบัขึน้ระดบัจ ากัด ส าหรบัวนันีติ้ดตามการเปิดเผยการอนุญาตก่อสรา้งและขอ้มลู
การเริ่มสรา้งบา้นของสหรฐั  แนะน าเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะดว้ยความระมดัระวงัเนื่องจากราคาขยับขึน้ค่อนขา้งนอ้ย โดยเขา้ซือ้เมื่อราคายืน
เหนือบรเิวณ 1,754-1,739 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,767-1,779 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
21/09/2564 16:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,764.00 1,765.23 1.23 0.07 

Spot Silver ($) 22.25 22.52 0.27 1.21 

เงนิบาท (฿/$) 33.35 33.38 0.03 0.09 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,750 27,900 150 0.54 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 74.18 74.86 0.68 0.92 

ดชันดีอลลาร ์ 93.22 93.15 -0.07 -0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1726 1.1734 0.00 0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,767   1,779  1,802 

 

 



 

 

• (+)  ING คาดรัฐบาลจีนอาจบีบเอเวอรแ์กรนดข์ายหุ้นเพื่อหาเงินทุนช าระหนี้ ธนาคาร ING ของเนเธอรแ์ลนดเ์ปิดเผยในวนันีว้่า ทีมปรบั
โครงสรา้งหนีข้องรฐับาลจีนจะช่วยเหลือบรษิัทเอเวอรแ์กรนดซ์ึ่งก าลงัเผชิญกับปัญหาสภาพคล่อง โดยคาดว่า ทางการจีนจะช่วยใหเ้อเวอรแ์กรนด์
ไดร้บัเงินทุนบางส่วน แต่เอเวอรแ์กรนดอ์าจจะตอ้งขายหุน้ออกไปใหก้ับบุคคลท่ี 3 เช่น รฐัวิสาหกิจของจีน  นายไอริส ปัง หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์
ของ ING ประจ าจีนแผ่นดินใหญ่ระบุว่า "การแยกธุรกิจย่อยของเอเวอรแ์กรนดอ์อกมา เช่น ธุรกิจท่ีไม่ใช่กลุ่มอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศัย 
อาจจะท าไดก้่อน หลงัจากนัน้ก็อาจมีการขายหุน้ท่ีเป็นแกนหลกัของธุรกิจของเอเวอรแ์กรนด"์  "ผมคิดว่าเอเวอรแ์กรนดจ์ะถูกรฐัวิสาหกิจซื ้อกิจการ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้และจะกลายเป็นรฐัวิสาหกิจหน่ึงของจีนในท่ีสดุ" นายปังกล่าว ทั้งนี ้เอเวอรแ์กรนดไ์ดอ้อกแถลงการณย์อมรบัว่าบริษัทก าลัง
เผชิญปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด ขณะท่ีบรษิัทมีก าหนดจ่ายดอกเบีย้หุน้กู ้2 งวดในเดือนนี ้โดยมีก าหนดช าระ
ดอกเบีย้วงเงิน 83.5 ลา้นดอลลาร ์หรือราว 2,780 ลา้นบาท ในวันท่ี 23 ก.ย.ของหุ้นกู้ท่ีมีก าหนดครบอายุเดือนมี.ค. 2565 และมีก าหนดช าระ
ดอกเบีย้วงเงิน 47.5 ลา้นดอลลาร ์หรือราว 1,580 ลา้นบาท ในวนัท่ี 29 ก.ย.ของหุน้กูท่ี้ครบอายเุดือนมี.ค. 2567 

• (+)  แบงกช์าติอินโดฯตรึงดอกเบีย้ต ่าสุดเป็นประวัติการณห์วังพยุงเศรษฐกิจ ธนาคารกลางอินโดนีเซียมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั
ต ่าสดุเป็นประวตัิการณใ์นการประชุมวนันี ้โดยมีเป้าหมายท่ีจะพยงุเศรษฐกิจของประเทศใหฟ้ื้นตวัจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -
19 โดยไม่เพิ่มแรงกดดันให้กับสกุลเงินรูเปียห์  ทั้งนี ้ธนาคารกลางอินโดนีเซียคงอัตราดอกเบีย้ซือ้คืนพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase rate) ระยะเวลา 7 วนั ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้นโยบาย ไวท่ี้ระดบั 3.5% เป็นครัง้ท่ี 7 ติดต่อกัน ขณะท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว้่าอตัรา
ดอกเบีย้จะยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 และการส่งออกท่ีเฟ่ืองฟูส่งผลใหแ้นวโนม้เศรษฐกิจดีขึน้ 
ขณะเดียวกนั ธนาคารกลางอินโดนีเซียคงอตัราดอกเบีย้เงินฝาก และอตัราดอกเบีย้เงินกูไ้ม่เปลี่ยนแปลงท่ี 2.75% และ 4.25% ตามล าดบั   ธนาคาร
กลางอินโดนีเซียไดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้ลงทัง้สิน้ 1.50% แลว้นบัตัง้แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มขึน้ และไดใ้ชม้าตรการผ่อนคลายเชิง
ปรมิาณ (QE) ซึ่งรวมถึงการซือ้พนัธบตัรรฐับาลโดยตรง 

• (-)  บิตคอยน์ฟ้ืนตัววันนี้ หลังแรงเทขายจากผลกระทบ "เอเวอรแ์กรนด"์ เร่ิมแผ่ว ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ราคาบิตคอยนด์ีดตวัขึน้
จากระดบัต ่าสดุในรอบ 1 เดือนครึ่งในวนันี ้หลงัจากท่ีแรงเทขายอย่างหนักในช่วงขา้มคืนท่ีเกิดจากความวิตกเก่ียวกับแนวโนม้การผิดนดัช า ระหนี้
ของบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนดข์องจีนนัน้ ไดเ้ริ่มลดลง แต่บรรดานกัลงทุนก็ไดเ้ตรียมพรอ้มท่ีจะรบัมือกับความผนัผวนมากขึน้   ตลาดต่างๆ ทั่วโลก
เปิดการซือ้ขายในสปัดาหนี์ด้ว้ยความป่ันป่วน หลงัเกิดความวิตกว่า ปัญหาของเอเวอรแ์กรนดอ์าจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิ จโลก 
ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุท าใหน้กัลงทนุพากนัเทขายสินทรพัยเ์สี่ยง 

• (+/-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว หุ้นส่ือ,เหมืองแร่,พลังงานพุ่งหนุนตลาด ตลาดหุน้ยุโรปกลบัมาเปิดตลาดทรงตวัไดใ้นวนันี ้หลงัจากร่วงลง
หนกัท่ีสดุในรอบ 2 เดือนเมื่อวานนีจ้ากความวิตกเก่ียวกบัแนวโนม้การลม้ละลายของบรษิัทเอเวอรแ์กรนดซ์ึ่งเป็นบรษิัทอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ของ
จีน โดยตลาดหุน้ยโุรปไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มสื่อ, กลุ่มเหมืองแร,่ และกลุ่มพลงังาน แมน้กัลงทนุยงัคงมีความกงัวลว่า บรรดาธนาคาร
กลางอาจประกาศคุมเขม้นโยบายการเงินในการประชมุสปัดาหนี์้   ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 454.05 จดุ ลดลง 0.07 จุด หรือ -0.02%   ดชันี 
DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,265.03 จุด เพิ่มขึน้ 132.97 จุด หรือ +0.88% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 
6,513.75 จดุ เพิ่มขึน้ 57.94 จดุ หรือราว +0.90% หุน้ยนิูเวอรแ์ซล มิวสิก กรุ๊ป ซึ่งมีศิลปินชื่อดงัจ านวนในสงักดั เช่น เลดี ้กากา้ และเทยเ์ลอร ์สวิฟต ์
ทะยานขึน้อย่างแข็งแกรง่ถึง 38.1% หลงัเปิดการซือ้ขายหุน้เป็นครัง้แรกในวนันี ้โดยบรษิัทมีมลูค่าราว 3.35 หมื่นลา้นยูโร (3.93 หมื่ นลา้นดอลลาร์
สหรฐั) 

 
 
 

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   76** 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 ้

 

 
 

 


