
  

                    ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด  1,749 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์จะมีโอกาสเกิดแรงดีดกลับและราคาอาจพยายามจะดีดตัวขึน้
ไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,769-1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่
สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะเกิดแรงขายสลับออกมาเพ่ิม 

4 ตุลาคม 2564    

 

สรุป  ตลาดหุน้ปรบัตวัลงวนันี ้โดยดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดร่วงลง -2.19% ในวนันี ้ โดยนกัลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกบัสถานการณข์องบริษัทไช
น่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป หลงัจากตลาดหุน้ฮ่องกงสั่งระงบัการซือ้ขายในวนันี ้เนื่องจากบริษัทผิดนดัช าระหนีเ้มื่อสปัดาหท์ี่แลว้ ขณะที่ ตลาดหุน้ยุโรป
เปิดในแดนลบวนันี ้หลงัปรบัตวัลงรายสปัดาหม์ากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. เนื่องจากนกัลงทนุวิตกเก่ียวกบัเงนิเฟ้อที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้อตัราผลตอบแทน
พันธบัตรรฐับาลที่พุ่งขึน้ และวิกฤตสภาพคล่องของบริษัทเอเวอรแ์กรนดใ์นจีน ช่วยพยุงราคาทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย อย่างไรก็ตาม 
ทองค าเผชิญแรงขายท าก าไรออกมา เนื่องจากนกัลงทนุระมดัระวงัการไล่ซือ้ทองค าก่อนรูต้วัเลขการจา้งงานสหรฐัในสปัดาหน์ี ้ แนะน าเนน้เก็งก าไร
จากการแกว่งตวั โดยเขา้ซือ้ที่แนวรบับรเิวณ 1,753-1,749 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่
ผ่านโซน 1,769-1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ผ่านไดส้ามารถถือต่อ 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
4/10/2564 16:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,759.50 1,754.26 -5.24 -0.30 

Spot Silver ($) 22.50 22.46 -0.04 -0.18 

เงนิบาท (฿/$) 33.58 33.76 0.18 0.54 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 79.14 78.80 -0.34 -0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 93.96 94.03 0.07 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1594 1.1601 0.00 0.06 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,738    1,721   1,707 

        1,763    1,776   1,789 

 

 



 

 

• (+) ฮ่ังเส็งปิดร่วง 539.27 จุด วิตกข่าวเอเวอรแ์กรนดถ์ูกระงับซือ้ขาย  ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดร่วงลงอย่างหนกัในวนันี ้โดยนกัลงทุน

วิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณข์องบรษิัทไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป หลงัจากตลาดหุน้ฮ่องกงสั่งระงบัการซือ้ขายในวนันี ้เนื่องจากบริษัทผิดนดัช าระ

หนีเ้มื่อสปัดาหท่ี์แลว้ ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ีระดบั 24,036.37 จดุ ลดลง 539.27 จดุ หรือ -2.19% เอเวอรแ์กรนดไ์ดผ้ิดนดัช าระหนีถ้ึง 2 ครัง้ โดยไดผ้ิดนดั

ช าระดอกเบีย้หุน้กูว้งเงิน 47.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระวนัท่ี 29 ก.ย. รวมทัง้ผิดนดัช าระดอกเบีย้หุ้นกูว้งเงิน 83.5 ลา้นดอลลารท่ี์มีก าหนดช าระ

ในวนัท่ี 23 ก.ย. ทัง้นี ้เอเวอรแ์กรนดม์ีหนีส้ินมากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์หรือราว 10 ลา้นลา้นบาท เทียบเท่ากบั 2% ของตวัเลขผลิตภัณฑม์วลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ของจีน หลงัจากท่ีบรษิัทไดท้ าการกูเ้งินมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อรองรบัการขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัยข์องจีน 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนวิตกเงินเฟ้อ -บอนดย์ีลดพ์ุ่ง ตลาดหุ้นยุโรปเปิดในแดนลบวันนี ้หลังปรบัตัวลงรายสัปดาห์มากท่ีสุด

นบัตัง้แต่เดือนก.พ. เน่ืองจากนกัลงทุนวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลท่ีพุ่งขึน้ และวิกฤตสภาพคล่องของ

บริษัทเอเวอรแ์กรนดใ์นจีน โดยหุน้กลุ่มธนาคาร, ยานยนต ์และสินคา้หรูหราดิ่งลงฉดุตลาด ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 452.16 จุด ลดลง 0.74 

จดุ หรือ -0.16% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,061.86 จุด ลดลง 94.58 จุด หรือ -0.62% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศส

เปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,484.90 จดุ ลดลง 32.79 จดุ หรือ -0.50% 

• (+/-) "เอเวอรแ์กรนด"์ เตรียมขายธุรกิจอสังหาฯในเครือ เล็งระดมเงิน 5 พันล้านดอลล์ ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า บรษิัทไชน่า เอเวอร์

แกรนด ์กรุ๊ป เตรียมขายหุน้ครึ่งหน่ึงในกลุ่มธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรพัยใ์หก้ับบริษัทฮอปสัน ดีเวลลอปเมนท ์(Hopson Development) เป็น

มลูค่ากว่า 5 พนัลา้นดอลลาร ์หลงัจากท่ีทัง้สองบรษิัทไดร้ะงบัการซือ้ขายไปก่อนหนา้นี ้เอเวอรแ์กรนดเ์ผยว่า บรษิัทไดร้ะงบัการซือ้ขายหุน้ระหว่างรอ

การประกาศเก่ียวกับการท าธุรกรรมดงักล่าว ส่วนเอเวอรแ์กรนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์ิส กรุ๊ป ซึ่งเป็นบรษิัทในเครือ ระบุว่า การประกาศดังกล่าวเป็น

การเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทเป็นการทั่วไป รายงานยงัระบวุ่า ฮอปสนั ดีเวลลอปเมนท ์ไดซ้ือ้หุน้ของเอเวอรแ์กรนด ์พร็อพเพอรต์ี ้เซอรว์ิส กรุ๊ป ไป 51% 

คิดเป็นมลูค่ากว่า 4 หมื่นลา้นดอลลารฮ์่องกง (5.1 พนัลา้นดอลลาร)์ ขณะท่ีฮอปสนัระบุว่า ไดร้ะงบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทเพื่อรอการประกาศการ

เขา้ซือ้หุน้ของพรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์ิส กรุ๊ป ทัง้นี ้บรษิัท ไชน่า เอเวอรแ์กรนด ์กรุ๊ป ก าลงัเผชิญกบัสิ่งท่ีอาจเรียกไดว้่าเป็นหน่ึงในการปรบัโครงสรา้งครัง้

ใหญ่ท่ีสดุของจีน หลงัจากท่ีรฐับาลจีนไดอ้อกมาตรการควบคุมการก่อหนี ้ซึ่งส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถกูย้ืมเงินเพื่อช าระหนีส้ินกว่า 3.05 แสนลา้น

ดอลลารไ์ด ้

• (+/-) จับตาการประชุม"โอเปกพลัส" 2 ทุ่มคืนนี้ กลุ่มโอเปกและพนัธมิตร (โอเปกพลสั) จะประชมุกนัคืนนี ้เพื่อตดัสินใจว่าจะเพิ่มการผลิตน า้มนั 

เพื่อควบคมุราคาท่ีก าลงัรอ้นแรงอยู่ในขณะนีห้รือไม่ กลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) น าโดยซาอดุีอาระเบีย และพนัธมิตรน าโดยรสัเซีย ในนาม 

โอเปกพลสั 23 ประเทศ มีก าหนดประชุมทางไกลผ่านวีดิโอในวนันีเ้วลา 15.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ่นกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ท่ีตัง้ส  านกังาน

ใหญ่ หรือ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเปลี่ยนไปเล็กนอ้ยจากการประชุมครัง้ก่อนเมื่อวันท่ี 1 ก.ย. เน่ืองจากความ

ตอ้งการเพิ่มขึน้ต่อเนื่องส่งผลต่อซพัพลายน า้มนัดิบทั่วโลก จนสปัดาหก์่อนราคาน า้มนัพุ่งไปเกินกว่า 80 ดอลลารต์่อบารเ์รลเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ

สามปี แมร้าคาน า้มนัเพิ่มขึน้มีประโยชนต์่อผูผ้ลิตในแง่ท่ีส่งออกและมีรายไดม้ากขึน้ แต่ก็มีขอ้เสียในระยะปานกลางหากราคาน า้มนัเพิ่มขึน้จะส่งผล

ต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจยคุหลงัโควิด ราคาท่ีเพิ่มขึน้ยงักระตุน้ใหม้ีคู่แข่งใหม่ๆ เขา้มาในตลาด เกิดการส ารวจแหล่งน า้มนัใหม่ๆ ท่ีท าก าไรไดม้าก

กว่าเดิม หรือแมแ้ต่หนนุกระแสหนัไปใชพ้ลงังานยั่งยืนกนัมากขึน้ 

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   18.5 19.6 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   54.6 54.6 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.4 54.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   59.9 61.7 

 21.00น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.ย.จาก ADP   455K 374K 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   350K 362K 

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

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงาน   6.9% 7.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.2% 1.2% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 01 ตลุาคม 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


