
  

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

24 กันยายน 2564    

 

สรุป  ระหว่างวนัราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบ 1,742.30-1,756.80 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการฟ้ืนตวัขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรว่งลงของสินทรพัยเ์สี่ยง โดยวนันีด้ชันีฮั่ง
เส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดที่ระดบั 24,155.40 จดุ ลดลง 355.58 จดุ หรือ -1.45%  ปัจจัยกดดนัมาจากหุน้เอเวอรแ์กรนดร์ว่งลงกว่า 11%  หลงัจาก ผูบ้ริหารของเอเวอรแ์กรนดย์งั
ไม่ไดอ้อกแถลงการณช์ีแ้จงใดๆ ต่อบรรดาผูถ้ือหุน้กูข้องบริษัท แมข้ณะนีไ้ดเ้ลยก าหนดการจ่ายดอกเบีย้หุน้กูจ้  านวน 2 งวดแลว้ก็ตาม โดยเม่ือวานนี ้(23 ก.ย.) เอเวอรแ์กรนด์
มีก าหนดจ่ายดอกเบีย้วงเงิน 232 ลา้นหยวน หรือราว 35.88 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลเงินหยวนที่จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนก.ย.2568 รวมทัง้จ่ายดอกเบีย้อีกกอ้น
หนึ่งวงเงิน 83.5 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลดอลลารท์ี่จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค.2565 นอกจากนี ้เอเวอรแ์กรนดย์ังมีดอกเบีย้ที่รอการช าระอีกในวนัที่ 29 ก.ย.
จ านวน 47.5 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลดอลลารท์ี่จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค.2567 ทัง้นี ้เอเวอรแ์กรนดจ์ะมีเวลาอีก 30 วนัหลังวนัครบก าหนดช าระเพ่ือหาทาง
จ่ายหนีท้ี่เกิดขึน้ ก่อนที่จะถกูประกาศว่าบริษัทผิดนดัช าระหนี ้ดงันัน้จึงแนะน าติดตามประเด็นนีต้่อไป เพราะคาดจะส่งผลต่อสินทรพัยเ์สี่ยง และกระทบมายงัตลาดทองค าได ้ 
ส าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามถอ้ยแถลงของเจา้หนา้เฟดหลายราย รวมถึงถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในอีเวน้ท ์Fed Listens และการเปิดเผยยอดขายบา้น
ใหม่ของสหรฐั   เบือ้งตน้ แนะน าดูบริเวณ 1,757-1,776 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถผ่านไดแ้นะน าแบ่งทองค าออกขายท าก าไรระยะสัน้ เพื่อรอเขา้ซือ้คืนเพื่อท าก าไร
เม่ือราคาอ่อนลงหรือไม่หลดุบริเวณแนวรบั 1,742-1,737 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกรอดแูนวตา้นถดัไปที่ 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
24/09/2564 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,742.30 1,755.14 12.84 0.74 

Spot Silver ($) 22.49 22.69 0.20 0.89 

เงนิบาท (฿/$) 33.37 33.41 0.04 0.12 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 77.22 77.50 0.28 0.36 

ดชันดีอลลาร ์ 93.08 93.16 0.07 0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1739 1.1737 0.00 -0.02 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,737    1,717   1,698 

        1,776    1,782   1,807 

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดร่วง 355.58 จุด วิตกเอเวอรแ์กรนดผ์ิดนัดช าระหนี ้ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งลงกว่า 300 จดุใน

วนันี ้ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกับการผิดนดัช าระหนีข้องบรษิัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่อนัดบั 2 ของ

จีน ดัชนีฮั่งเส็งปิดท่ีระดับ 24,155.40 จุด ลดลง 355.58 จุด หรือ -1.45%  ส่วนหุน้เอเวอรแ์กรนดร์่วงลงกว่า 11%  ผูบ้ริหารของเอเวอรแ์กรนดย์ัง

ไม่ไดอ้อกแถลงการณช์ีแ้จงใด ๆ ต่อบรรดาผูถื้อหุน้กูข้องบรษิัท แมข้ณะนีไ้ดเ้ลยก าหนดการจ่ายดอกเบีย้หุน้กูจ้  านวน 2 งวดแลว้ก็ตาม โดยเมื่อวานนี ้

(23 ก.ย.) เอเวอรแ์กรนดม์ีก าหนดจ่ายดอกเบีย้วงเงิน 232 ลา้นหยวน หรือราว 35.88 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลเงินหยวนท่ีจะครบก าหนดไถ่

ถอนในเดือนก.ย.2568 รวมทั้งจ่ายดอกเบีย้อีกกอ้นหน่ึงวงเงิน 83.5 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลดอลลารท่ี์จะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค.

2565 นอกจากนี ้เอเวอรแ์กรนดย์งัมีดอกเบีย้ท่ีรอการช าระอีกในวนัท่ี 29 ก.ย.จ านวน 47.5 ลา้นดอลลารส์  าหรบัหุน้กูส้กุลดอลลารท่ี์จะครบก าหนด

ไถ่ถอนในเดือนมี.ค.2567 ทัง้นี ้เอเวอรแ์กรนดจ์ะมีเวลาอีก 30 วนัหลงัวนัครบก าหนดช าระเพื่อหาทางจ่ายหนีท่ี้เกิดขึน้ ก่อนท่ีจะถกูประกาศว่าบรษิัท

ผิดนดัช าระหนี ้

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 29.15 จุด กังวลเอเวอรแ์กรนดผ์ดินัดช าระหนี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบใน

วนันี ้เนื่องจากนกัลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับการผิดนดัช าระหนีข้องบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรพัยร์ายใหญ่อนัดับ 2 

ของจีน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,613.07 จดุ ลดลง 29.15 จดุ หรือ -0.80% 

• (-) จีนอัดฉีดเงินอกี 7 หม่ืนล้านหยวน หวังปกป้องระบบการเงินจากปัญหาเอเวอรแ์กรนด ์ธนาคารกลางจีนอดัฉีดเงินเขา้สู่ระบบอีก 7 หมื่น

ลา้นหยวนในวนันี ้ส่งผลใหย้อดรวมการอดัฉีดเงินในช่วงเวลา 5 วนัของสปัดาหนี์เ้พิ่มขึน้เป็น 4.60 แสนลา้นหยวน (7.1 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐั) โดย

มีเป้าหมายท่ีจะหลีกเลี่ยงภาวะสภาพคล่องตงึตวัในระบบ อนัเน่ืองมาจากบรษิัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ประสบปัญหาสภาพคล่องลดลงและมีความ

เสี่ยงท่ีจะผิดนดัช าระหนี ้ 

• (-) ทีป่รึกษา CDC สหรัฐฯ มีมติแนะฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 ส าหรับผู้สูงอายุ แต่ไม่หนุนฉีดกลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละอาชีพเส่ียง

ติดเชื้อ คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นการสรา้งภูมิคุม้กัน (Advisory Committee on Immunization Practices: ACIP) ซึ่งเป็นคณะท่ีปรกึษาหลัก

ดา้นวคัซีนของศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรคระบาดหรือ CDC ของสหรฐัฯ มีมติแนะน าใหฉี้ดวคัซีนโควิดเข็ม 3 หรือเข็มกระตุน้จาก Pfizer-BioNTech 

แก่กลุ่มผูส้งูอายท่ีุอายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป พรอ้มดว้ยผูพ้กัอาศยัในสถานดแูลผูป่้วยและผู้สงูอาย ุรวมถึงประชาชนในกลุ่มเปราะบางท่ีมีความเสี่ยงสงู

ต่อการเกิดอาการป่วยรุนแรง มติดงักล่าวมีขึน้ภายหลงัการโหวตต่อเนื่อง 4 ครัง้ ในการประชุมของ ACIP เรื่องความปลอดภยัและประสิทธิภาพของ

วคัซีนเข็มกระตุน้จาก Pfizer ตลอด 2 วนัท่ีผ่านมา ซึ่งขัน้ตอนสดุทา้ยหลงัจากนี ้ดร.โรเชลล ์วาเลนสกี ผูอ้  านวยการ CDC จะประกาศเป็นขอ้แนะน า

อย่างเป็นทางการ ก่อนจะเดินหนา้การฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ใหแ้ก่ชาวอเมรกินัตามขอ้แนะน า  ซึ่งนอกจากนี ้คณะท่ีปรกึษาของ CDC ยงัแนะน าใหฉี้ด

เข็ม 3 ส  าหรบัประชาชนกลุ่มอาย ุ18-64 ปีท่ีมีโรคประจ าตวัดว้ย เนื่องจากประชาชนในกลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดเป็นกลุ่มแรกๆ 

ตัง้แต่เดือนธันวาคมและมกราคมท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมก็มีขอ้ขัดแยง้เรื่องการเสนอใหฉี้ดวคัซีนเข็มกระตุน้แก่ประ ชากร

สหรฐัฯ ในวงกวา้ง ซึ่งครอบคลมุถึงกลุ่มอาชีพท่ีเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ทั้งบุคลากรทางการแพทยแ์นวหนา้ เจา้หนา้ท่ีสถานดูแลคนชรา เจา้หนา้ท่ีใน

เรือนจ า ครู และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีจ าเป็นต่างๆ 

 

 

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.   1.73M** 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 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.5** 62.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.0** 60.8 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.7** 61.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.3** 59.0 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   56.3** 60.3 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (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 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   60.5** 61.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ (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 ้

 

 
 

 


