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สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,756.60-1,765.38 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคายงัสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ด ้ขณะท่ี ตลาดหุน้เอเชียส่วน
ใหญ่ปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุแสดงความวิตกกังวลหลงัตลาดหุน้ฮ่องกงประกาศระงบัการซือ้ขายหุ้นของบรษิัทไชน่า เอเวอรแ์ก
รนด ์กรุ๊ป ในวนันี ้หลงับริษัทผิดนดัช าระหนีเ้มื่อสปัดาหท่ี์แลว้ นอกจากนี ้ตลาดหุน้ฮ่องกงยงัไดร้ะงบัการซือ้ขายหุน้เอเวอรแ์กรนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์ิส 
กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอเวอรแ์กรนดใ์นวนันีด้ว้ย ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองค า  ทัง้นี ้เอเวอรแ์กรนดไ์ดผ้ิดนดัช าระหนีถ้ึง 2 ครัง้ โดยไดผ้ิดนดั
ช าระดอกเบีย้หุน้กูว้งเงิน 47.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระวนัท่ี 29 ก.ย. รวมทัง้ผิดนดัช าระดอกเบีย้หุน้กูว้งเงิน 83.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระใน
วนัท่ี 23 ก.ย. ส่วนตลาดหุน้จีนปิดท าการวนันี ้(4 ต.ค.) เน่ืองในวนัชาติ ส่งผลใหแ้รงซือ้ทองค ายงัไม่มากนกั อย่างไรก็ดี อาจจบัตาความเคลื่อนไหวของ
ราคาทองค าเพิ่มเติมในช่วงตลาดยุโรปและสหรฐั  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด  1,753-1,749 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์จะมีโอกาสเกิดแรงดีดกลบัและราคาอาจพยายามจะดีดตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืน
เหนือระดบัดงักล่าวไดอ้าจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                           เน้นเก็งก ำไรจำกกำรแกว่งตัว โดยเข้ำซื้อที่แนวรับ

บริเวณ 1,753-1,749 ดอลลำรต์่อออนซ ์และหำกรำคำขยับขึน้ควร

แบ่งขำยท ำก ำไรบำงส่วนหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำนโซน 1,769-1,771 

ดอลลำรต์่อออนซ ์แต่ถ้ำผ่ำนได้สำมำรถถือต่อ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 ตุลำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
4/10/2564 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.50 1,760.49 0.99 0.06 

Spot Silver ($) 22.50 22.60 0.10 0.44 

เงนิบาท (฿/$) 33.58 33.69 0.11 0.33 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,000 28,050 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 79.14 79.18 0.04 0.05 

ดชันดีอลลาร ์ 93.96 94.04 0.08 0.09 

เงนิยูโร (€/$) 1.1594 1.1596 0.00 0.02 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

       1,749   1,735  1,721 

        1,771   1,787  1,808 

 

 



 

 

• (+) ตลำดหุ้นเอเชียปิดเช้ำร่วง วิตกฮ่องกงระงับเทรดหุ้น "เอเวอร์แกรนด"์ หลังเบีย้วหนี้ ตลาดหุน้เอเชียส่วนใหญ่ปิดภาคเชา้ปรบัตวัลงในวนันี ้
โดยนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ของบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป หลงัจากตลาดหุน้ฮ่องกงสั่งระงบัการซือ้ขายในวนันี้ เนื่องจากบริษัทผิด
นัดช าระหนีเ้มื่อสัปดาหท่ี์แลว้  ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 28,497.57 จุด ลดลง 273.50 จุด หรือ -0.95% และดัชนี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 24,022.64 จุด ลดลง 553 จุด หรือ -2.25%   ส่วนตลาดหุน้จีนปิดท าการวันนี ้(4 ต.ค.) เน่ืองในวันชาติ นักลงทุนแสดงความวิตก
กงัวลหลงัตลาดหุน้ฮ่องกงประกาศระงบัการซือ้ขายหุน้ของบริษัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ในวนันี ้หลงับริษัทผิดนดัช าระหนีเ้มื่อสปัดาหท่ี์แลว้ นอกจากนี ้
ตลาดหุน้ฮ่องกงยงัไดร้ะงบัการซือ้ขายหุน้เอเวอรแ์กรนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรวิ์ส กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอเวอรแ์กรนดใ์นวนันีด้ว้ย  ทัง้นี ้เอเวอรแ์ก
รนดไ์ดผ้ิดนัดช าระหนีถ้ึง 2 ครัง้ โดยไดผ้ิดนัดช าระดอกเบีย้หุน้กูว้งเงิน 47.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระวนัท่ี 29 ก.ย. รวมทัง้ผิดนัดช าระดอกเบีย้หุน้กู้
วงเงิน 83.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระในวนัท่ี 23 ก.ย.  เอเวอรแ์กรนดม์ีหนีส้ินมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์หรือราว 10 ลา้นลา้นบาท เทียบเท่ากับ 
2% ของตัวเลขผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน หลงัจากท่ีบริษัทไดท้ าการกู้เงินมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อรองรบัการขยายตัวของภาค
อสงัหาริมทรพัยข์องจีน 

• (+)  เกำหลีเหนือกล่ำวหำ UN สองมำตรฐำน ปมทดสอบขีปนำวุธ ส  านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า เกาหลีเหนือระบวุ่าคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ด าเนินการสองมาตรฐานเก่ียวกับการประเมินกิจกรรมทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (UN) 
ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณจ์ากนานาชาติเก่ียวกับการทดสอบขีปนาวธุครัง้ล่าสดุของเกาหลีเหนือ  รายงานระบุว่า UNSC ไดห้ารือกนัแบบปิด ตามค า
รอ้งขอจากสหรฐัและประเทศอื่นเก่ียวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลี เหนือ โดยการประชุมดังกล่าวมีขึน้ 1 วนัหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ
ต่อตา้นอากาศยานท่ีพฒันาขึน้ใหม่ ซึ่งเป็นการทดสอบอาวธุล่าสดุ รวมถึงการเปิดตวัขีปนาวธุไฮเปอรโ์ซนิกรุน่ใหม่ ขีปนาวธุน าวิถี และขีปนาวุธร่อนท่ีมีขีด
ความสามารถดา้นนิวเคลียร ์ทางดา้นนายโจ ชอล ซู ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายองคก์รระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือไดแ้สดง
ความไม่พอใจต่อการประชุมดงักล่าว โดยระบวุ่าการประชุมของ UNSC หมายถึงการเพิกเฉยและการละเมิดต่ออ านาจอธิปไตย นอกจากนี ้ยงัถือเป็นการ
ยั่วยุท่ีไม่สามารถอดกลั้นได ้นายโจกล่าวหาว่า UNSC ด าเนินการอย่างสองมาตรฐาน ขณะยังคงน่ิงเงียบเก่ียวกับการซอ้มรบร่วมของสหรฐัและการ
ทดสอบอาวุธกบับรรดาพนัธมิตร แต่กลบัมีปัญหากบักิจกรรมการป้องกันตวัของเกาหลีเหนือ ทัง้นี ้นายโจเตือนว่า UNSC อาจตอ้งเผชิญกับผลที่ตามมา 
หากยงัคงละเมิดอธิปไตยของเกาหลีเหนือดว้ยการตีสองหนา้ และพึ่งพาวิธีคิดและการตดัสินจากหวัหนา้กลุ่มอย่างสหรฐั 

• (+)  สหรัฐเรียกร้องจีนหยุดส่งเคร่ืองบินโฉบย่ัวยุใกล้น่ำนฟ้ำไต้หวัน สหรฐัเรียกรอ้งใหจ้ีนหยุดการกระท าท่ีสรา้งแรงกดดนัและยั่วยุไตห้วนั หลัง
จ านวนครัง้ที่เครื่องบินรบของจีนบินเขา้ใกลไ้ตห้วนัต่อวนัเพิ่มขึน้เป็นประวตัิการณ ์พรอ้มระบวุ่า ความคลื่อนไหวทางทหารของจีนก าลงัท าลายเสถียรภาพ
และเสี่ยงที่จะน าไปสู่การค านวณผิดพลาด นายเน็ด ไพรซ ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรฐักล่าวว่า "ความมุ่งมั่นของสหรฐัต่อไตห้วนันัน้แ ข็งแกร่ง 
และมีส่วนช่วยรกัษาสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันและภายในภูมิภาค"  กระทรวงกลาโหมของไตห้วันเปิดเผยว่า เครื่องบินท่ี เขา้ใกล้
ไตห้วันเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของจีนในช่วงท่ีจีนยังคงฉลองการก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสตจ์ีนอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องบินของก องทัพ
ปลดปล่อยประชาชน (PLA) ของจีนท าการบินเขา้ใกลน่้านฟ้าไตห้วนั 16 ครัง้ในวนัอาทิตย ์หลงัจากก่อนหนา้นัน้เกิดขึน้ 39 ครัง้ในวนัเสาร ์และ 38 ครัง้ใน
วนัศกุร ์นายไพรซก์ล่าวว่า "สหรฐักังวลอย่างมากกับการยั่วยทุางทหารจากจีนใกลก้ับไตห้วนั ซึ่งเป็นการท าลายเสถียรภาพ เสี่ยงต่อการค านวณผิดพลาด 
และบ่อนท าลายสนัติภาพและเสถียรภาพในภมูิภาค เราขอเรียกรอ้งใหจ้ีนหยดุใชแ้รงกดดนัทางทหาร การทตู และเศรษฐกิจ รวมถึงหยดุข่มขู่ไตห้วนั"         

• (+/-) ดอลลำรป์รับตัวแคบเทียบเงินเยน หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐชะลอตัว สกุลเงินดอลลารส์หรฐัปรบัตวัในกรอบแคบ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตราโตเกียวเชา้นี ้โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการท่ีนักลงทุนเทขายสกุลเงินดอลลาร ์เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัท่ีปรบัตวัลงเมื่อสปัดาหท่ี์
ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ของสหรัฐและญ่ีปุ่ นปรบัตัวแคบลง ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนี้ตามเวลาโตเกียว ดอล ลาร์
เคลื่อนไหวท่ี 111.09-111.10 เยน เทียบกับ 111.03-111.13 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 111.26-111.27 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวนั
ศกุร ์

 
ทีม่ำ : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      กำรประกำ ตัวเลขส ำคั ทำงเ ร ฐกิจในสัปดำหห์น้ำ 

วัน เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (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 เวลำ ประเท  รำยกำร ควำมส ำคั  ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 4 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   18.5 19.6 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   1.1% 0.4% 

วนัองัคารท่ี 5 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   56.0 56.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   56.3 56.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   54.6 54.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.4 54.4 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   59.9 61.7 

 21.00น. สหรฐั  การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.3 48.5 

วนัพธุท่ี 6 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 13.00น. เยอรมน ี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนส.ค.   -2.0% 3.4% 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP   455K 374K 

วนัพ หสับดีท่ี 7 ต.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : National Day   - - 

 13.00น. เยอรมน ี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.   -0.4% 1.0% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 362K 

วนัศุกรท่ี์ 8 ต.ค. 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.   490K 235K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการว่างงาน   6.9% 7.1% 

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.6% 

 21.00น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.2% 1.2% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 01 ตลุาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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