
 

20 September 2021 

สรุป   ตลาดหุน้ยุโรปเปิดร่วงลงอย่างหนกัในวนันี ้เกือบแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน ตามทิศทางตลาดหุน้เอเชียหลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนดข์องจีน
ทรุดตวัลงกว่า 17% ในการซือ้ขายท่ีตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี้ จากความวิตกเก่ียวกับบริษัท เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทพฒันาอสังหาริมทรพัยร์ายใหญ่
ท่ีสดุของจีนท่ีมีหนีส้ินมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์หรือประมาณ 10 ลา้นลา้นบาทโดยมีก าหนดตอ้งช าระคืนดอกเบีย้ตราสารหนี ้83 ลา้น 5 แสนดอลลาร ์หรือ
ราว 2,780 ลา้นบาท ก าหนดช าระในวนัพฤหสับดี (23 ก.ย.) ปัจจยัดงักล่าวส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองค าในระยะสัน้ ส  าหรบัวนันีต้ิดตามติดตามการเปิดเผยดชันี
ความเชื่อมั่นผูส้รา้งบา้นจากสมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐั พรอ้มติดตามความเคลื่อนไหวของสินทรพัยเ์สี่ยงประกอบการเขา้ลงทุนในตลาด
ทองค า  แนะน าเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางส่วน
หากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20/09/2021  16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,753.40 1,757.23 3.83 0.22 

Spot Silver ($) 22.36 22.45 0.09 0.40 

10 Baht Gold Futures (GF10V21) 27,920 27,860 -60 -0.21 

50 Baht Gold Futures (GFV21) 27,920 27,800 -120 -0.43 

Gold Online Futures (GOU21) 1,766.20 1,757.60 -8.60 -0.49 

Silver Futures (SVFU21)  23.13 22.52 -0.61 -2.64 

ดชันดีอลลาร ์ 93.24 93.38 0.14 0.15 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:   แรงขายยังคงสลับออกมากดดัน แต่ก็มีแรงซือ้เขา้พยุง
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคายังมีโอกาสดีดตัวขึน้ช่วงสัน้แต่หากไม่สามารถยืน
เหนือแนวต้านระดับ 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจท าให้เกิดแรงขาย
กดดนัใหป้รบัตวัลงสู่ระดบั 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  หากยืนเหนือบริเวณ 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์สามารถ
ถือต่อเพื่อรอปิดสถานะหากไม่ผ่านแนวตา้น 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์
Short Position  ปิดสถานะหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,745-1,739 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,779 ดอลลารต์่อออนซ)์ แต่หากหลุด
แนวรบัดงักล่าวสามารถถือต่อเพื่อรอดแูนวรบัถดัไป 
Open New  เปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,745-1,739 ดอลลารต์่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากราคาหลดุ 1,739 ดอลลารต์่อออนซ)์ โดยหากราคาทองค าดีดตวัขึน้
ไม่ผ่านแนวต้านท่ี 1,767-1,779 ดอลลารต์่อออนซ์ หรือไม่สามารถยืนเหนือ
บริเวณดงักล่าวแนะน าใหปิ้ดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

        1,739   1,713  1,697 

        1,767   1,779  1,802 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วง หลังหุ้นเอเวอรแ์กรนดด์ิ่งหนักฉุดตลาดฮ่องกง ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้รว่งลง โดยตลาดหุน้ฮ่องกงรว่ง
ลงกว่า 900 จดุ หลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ซึ่งเป็นบรษิัทอสงัหารมิทรพัยใ์หญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 ของจีน ทรุดตวัลงกว่า 17% ในการซือ้ขาย
ท่ีตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้เนื่องจากนกัลงทุนกังวลว่า ความเสี่ยงท่ีเอเวอรแ์กรนดจ์ะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนีน้ัน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ในภาคส่วนอื่นๆ เป็นวงกวา้ง ส่วนตลาดหลายแห่งในภูมิภาคปิดท าการวันนี ้ดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 23,955.18 จุด ลดลง 
965.58 จดุ หรือ -3.87%  ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดท าการวนันี ้(20 ก.ย.) เนื่องในวนัผูส้งูอายุ, ตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดท าการวนัท่ี 20-22 ก.ย. เนื่องในวนั
ขอบคณุพระเจา้ และตลาดหุน้จีนปิดท าการวนัท่ี 20-21 ก.ย. เนื่องในเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงหนัก ตามทิศทางหุ้นเอเชียหลังหุ้นเอเวอรแ์กรนดด์ิ่งกว่า 17%  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดร่วงลงอย่างหนักในวนันี ้
เกือบแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน ตามทิศทางตลาดหุน้เอเชียหลงัจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนดข์องจีนทรุดตวัลงกว่า 17% ในการซือ้ขาย
ท่ีตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ้ขณะท่ีนกัลงทุนมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัไดช้า้ รวมถึงการท่ีบรรดาธนาคารกลางอาจเริ่ม
ส่งสญัญาณคุมเขม้นโยบายการเงินในการประชุมภายในสัปดาหนี์ ้ ทั้งนี ้นกัลงทุนจบัตาการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัท่ี 21 -22 
ก.ย.นี ้รวมถึงการประชมุของธนาคารกลางองักฤษในวนัท่ี 23 ก.ย.  ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 458.94 จดุ ลดลง 2.90 จดุ 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 ดัชนีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลงกว่า 300 จุด
ในช่วงบ่ายวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับความเป็นไปไดท่ี้รฐับาลสหรฐัจะปรบัขึน้ภาษีนิติบุคคล รวมทั้งความกังวลท่ีว่า ธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัลดวงเงินซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) เร็วขึน้ ณ เวลา 13.14 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาว
โจนสฟิ์วเจอรร์่วงลง 311 จุด หรือ -0.90% แตะท่ี 34,151 จุด  ดาวโจนสฟิ์วเจอรด์ิ่งลงในช่วงเวลาเดียวกับท่ีดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาค
เชา้ร่วงลงกว่า 900 จุด หลังจากราคาหุน้ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรพัย์ใหญ่ท่ีสุดอันดับ 2 ของจีน ทรุดตัวลงกว่า 1 7% 
เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่า ความเสี่ยงท่ีเอเวอรแ์กรนดจ์ะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนีน้ัน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆเป็นวงกวา้ง  
แลรร์ี อดัม นักวิเคราะห์จากบริษัท Raymond James กล่าวว่า ตลาดถูกกดดันจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงข่าวรฐับาลจีนใช้มาตรการ
ควบคุมภาคเอกชน, ความกงัวลเก่ียวกบัเพดานหนีข้องรฐับาลสหรฐั และความเป็นไปไดท่ี้สภาคองเกรสสหรฐัอาจใหก้ารอนุมตัิการปรบัขึน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลจากปัจจบุนัท่ีระดบั 21% เป็น 26.5% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบียน 

• (+) เยลเลน วอนสภาคองเกรสผ่านมตเิพิม่เพดานหนีส้าธารณะ หว่ันท าศก.สหรัฐถดถอย ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่านาง เจเน็ต เยล
เลน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัฯไดก้ล่าวเตือนว่า เศรษฐกิจสหรฐัฯอาจเผชิญกับภาวะถดถอย หากสภาคองเกรสลงมติไม่ปรบัเพิ่ม
เพดานหนีส้าธารณะในสัปดาหห์น้า นางเยลเลน กล่าวว่านับตั้งแต่ปี 2503 สภาคองเกรสได้ปรบัเพดานหนีส้าธารณะของสหรฐัฯมากกว่า
มากกว่า 80 ครัง้และในปัจจบุนัถึงเวลาแลว้ท่ี สภาคองเกรสตอ้งปรบัเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะอีกครัง้ ซึ่งหากสภาคองเกรสไม่ท าการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ก็อาจท าใหก้ระทรวงการคลงัขาดดลุเงินสด และรฐับาลจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ซึ่งอาจส่งผลใหป้ระชาชนสหรฐัจ านวนมากขาดแคลนเงิน
สดและท าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเผชิญกับความเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงอาจส่งผลกระทบกับตลาดการเงินทั่ วโลก  ทั้งนี้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ มีก าหนดการท่ีจะลงมติเพื่อผ่านรา่งกฎหมายเพิ่มเพดานหนีส้าธารณะสหรฐัฯในสปัดาหนี์ ้ซึ่งหากผ่านการลงมติ 
สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯจะยื่นเรื่องต่อวฒิุสภาสหรฐัฯเพื่อลงมติในสปัดาหห์นา้ ก่อนท่ีจะยื่นเรื่องต่อประธานาธิบดีโจ ไบเดนเพื่อลงนามบงัคบัใช้
เป็นกฎหมายต่อไป 
 

 
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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


