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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,741 1,765 

L2 1,735 1,769 

L3 1,730 1,775 

Date 20 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,741 

Target 1,765 

Stoploss 1,720 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค าปิดตลาดลดลงอีกคร้ัง   นัก
ลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากสกลุเงินดอลลาร์แข็งค่า
และบอนด์ยลีด์ดีดตัวข้ึน จากข้อมูลเศรษฐ- 

กิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ แนะจับตาการ
ประชุม เฟด ในวันที่ 21-22 ก.ย.น้ี เพ่ือหา
สัญญาณการปรับลด QE  

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 จาก  

        ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (17 ก.ย.) ขณะที่ยโูรและปอนดอ์่อนค่า
ลง โดยดอลลาร์ยงัคงไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยยอดคา้ปลีกของสหรัฐที่ดีเกินคาดเม่ือวนัพฤหสับดีที่ผ่านมา ซ่ึงสนบัสนุนการคาดการณ์ที่ว่ าธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะลดการซ้ือสินทรัพยต์ามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนส้ินปีน้ี    
      มุมมองทองค าภาคบ่าย ราคาทองค าโดนกดดนัจากการแขง็ค่าข้ึน 0.5% ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนรายสัปดาห์มากท่ีสุดนบัตั้งแต่กลางเดือนส.ค. จากการ
คาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งสัญญาณปรับลดการซ้ือสินทรัพยต์ามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนส้ินปีน้ีในการประชุม
นโยบายการเงินวนัที่ 21-22 ก.ย.น้ี ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ปรับตวัข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนท่ี 1.3855% ซ่ึงเป็น
ปัจจยั กดดนัทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบ้ีย  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม +1.74 ตน้ สู่ระดบั 1,001.66 
นบัเป็นอีกปัจจยัที่พยงุตลาดทองค าไวไ้ด ้

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั  จ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้าง
ที่อยูอ่าศยั  ดุลบญัชีเดินสะพดั  ยอดขายบา้นมือสอง  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟดชิคาโก  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการ
ผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  ดชันีภาคการผลิต เฟดสาขาแคนซัสซิต้ี  ยอดขายบา้นใหม่  เป็นตน้      
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,751.40 -5.3 

Silver 22.337 -0.457 

WTI Crude  71.97 -0.64 

Dow Jones 34,584.88 -166.44 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
17/09/64 999.92 1,001.66 +1.74 
20/09/64 00.0 00.0 0.00 

21/09/64 00.0 00.0 0.00 

22/09/64 00.0 00.0 0.00 

23/09/64 00.0 00.0 0.00 

Market  Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 
   ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (17 ก.ย.) ขณะที่ยโูรและปอนดอ์่อนค่าลง โดยดอลลาร์
ยงัคงไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยยอดคา้ปลีกของสหรัฐที่ดีเกินคาดเม่ือวนั
พฤหสับดีที่ผ่านมา ซ่ึงสนบัสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ลดการซ้ือสินทรัพยต์ามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนส้ินปีน้ี   
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จนี 

นักวิเคราะห์ช้ีวิกฤตเอเวอร์แกรนด์เส่ียงกระทบตลาดอสังหาฯจีนแบบโดมิโน 
      นกัวิเคราะห์จากบริษทัอลัไลแอนซ์เบิร์นสไตน์ (AllianceBernstein) เตือนว่า บริษทัในภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนที่ประสบปัญหา
สภาพคล่องอยา่งหนกัมีความเส่ียงสูงที่จะลม้ละลาย หลงัจากที่บริษทัไชน่า เอเวอร์แกรนด ์กรุ๊ป (China Evergrande Group) บริษทัพฒันา
อสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 2 ของจีนมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหน้ี  "มีบริษทัอสังหาริมทรัพยจ์  านวนมากที่ส่ง
สัญญาณว่าก  าลงัประสบปัญหาอยา่งหนกั บริษทัเหล่าน้ีไม่สามารถประคองธุรกิจต่อไปไดน้าน หากช่องทางในการรีไฟแนนซ์ยงัคงถูกปิด
กั้นต่อไป" นางเจนนี เจิง นกัวเิคราะห์ของอลัไลแอนซ์เบิร์นสไตน์ใหส้ัมภาษณ์ในรายการ Street Signs Asia ของส านกัข่าวซีเอน็บีซี โดย
เตือนถึงผลกระทบแบบโดมิโนจากความเส่ียงท่ีเอเวอร์แกรนดอ์าจลม้ละลาย  นางเจิงยงัเตือนดว้ยว่า บริษทัอสังหาริมทรัพยร์ายอื่นๆซ่ึงมี
ขนาดเลก็กว่าเอเวอร์แกรนดแ์ละประสบปัญหาเช่นกนันั้น คิดเป็น 10-15% ของตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวม หากมีการลม้ละลายเกิดข้ึน
กอ็าจส่งผลกระทบ "ในเชิงระบบ" ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกจิดว้ย   
     ทั้งน้ี สถานะทางการเงินของเอเวอร์แกรนดเ์ร่ิมสั่นคลอน หลงัจากท่ีรัฐบาลจีนไดอ้อกมาตรการควบคุมภาวะร้อนแรงของภาค
อสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งสกดัการก่อหน้ีของบริษทัขนาดใหญ่ในภาคดงักล่าว   ปัจจุบนั เอเวอร์แกรนดป์ระสบปัญหาเน่ืองจากมีหน้ีสิน
มากกว่า 3 แสนลา้นดอลลาร์ หลงัจากที่บริษทัไดท้  าการกูเ้งินมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อรองรับการขยายตวัของภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีน 
และไดรั้บการเตือนมากกว่าหน่ึงคร้ังถึงความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ี ขณะท่ีธนาคารหลายแห่งไดป้ฏิเสธท่ีจะขยายวงเงินกูย้มืรอบ
ใหม่ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นโครงการของเอเวอร์แกรนดท์ี่ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ   
     นอกจากน้ี บริษทัจดัอนัดบัยงัปรัดลดความน่าเช่ือถือของเอเวอร์แกรนด ์โดยสแตนดาร์ด แอนด ์พวัร์ (S&P) ประกาศลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของบริษทัลงสู่ระดบั CC จากระดบั CCC โดยใหแ้นวโนม้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นลบ เน่ืองจากสภาพคล่องของเอเวอร์
แกรนดล์ดนอ้ยลง และบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญกบัการผิดนดัช าระหน้ี ซ่ึงรวมถึงความเป็นไปไดท่ี้จะมีการปรับโครงสร้างหน้ี  ดา้น
ฟิทช ์เรทต้ิงส์กไ็ดป้รับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของเอเวอร์แกรนดล์งสู่ระดบั CC จากระดบั CCC+ พร้อมกบัเตือนว่า การผิดนดัช าระหน้ี
ของเอเวอร์แกรนดจ์ะท าใหธุ้รกิจในภาคส่วนต่างๆ ของจีนมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือเพิ่มข้ึน โดยฟิทชร์ะบุว่า เอเวอร์แกรนดไ์ดกู้ย้มืเงินจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ จ านวน 5.72 แสนลา้นหยวน (ประมาณ 8.88 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

 
 
 
 

เวยีดนาม 
 

กรุงฮานอยเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดสัปดาห์น้ี หลังยอดติดเช้ือลดลง 
      รัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่า กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เตรียมผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตั้งแต่
สัปดาห์น้ี เน่ืองจากยอดผูติ้ดเช้ือรายใหม่ลดลง และประชากรผูใ้หญ่ส่วนใหญ่ไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้    เจา้หนา้ที่ระบุว่า โครงการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่สามารถกลบัมาด าเนินการไดต้ั้งแต่วนัพุธน้ี อีกทั้งจะมีการผ่อนปรนเพิ่มเติมตามมา เน่ืองจากยอดผูติ้ดเช้ือรายใหม่โดย
เฉลี่ยต่อวนัลดลงเหลือเพียง 20 ราย   ดอง ดุก ตวน รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยระบุว่า จนถึงขณะน้ีประชากรผูใ้หญ่
ของกรุงฮานอย 94% หรือจ านวน 5.75 ลา้นคนไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 โดสแรกแลว้และมีเป้าหมายที่จะฉีดวคัซีนโดสที่ 
2 ใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินเดือนพ.ย.  กรุงฮานอยรอดพน้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในเวียดนามตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนเม.ย. โดยมีผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-19 ต ่ากว่ากว่า 50 รายจากกว่า 17,000 รายทัว่ประเทศ และมีผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เพียง 4,414 ราย
จากทั้งหมด 687,000 รายทัว่ประเทศ     บรรยากาศในกรุงฮานอยคึกคกัข้ึนเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ หลงัจากทางเจา้หนา้ท่ีไดย้กเลิกด่านตรวจ
หลายสิบแห่ง และอนุญาตใหร้้านอาหารใหบ้ริการซ้ือกลบับา้น  ทั้งน้ี นายตวนระบุว่า แนวทางของกรุงฮานอยจะมีความยดืหยุน่และอิง
ตามวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเป้าไปที่การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกบัฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า   ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

20 ก.ย.64 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.8 % 1.9 % 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 75 75 

21 ก.ย.64 USA 19.30 จ านวนที่อยู่อาศัยเร่ิมสร้าง 
 - 1.534 M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.610 M 1.635 M 

 USA 19.30 ดุลบัญชีเดินสะพัด 
 $-190.0 B $-195.7 B 

22 ก.ย.64 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  5.900 M 5.990 M 

23 ก.ย.64 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี 
 - 61.5 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี 
 - 60.4 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน 
 - 60.5 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน 
 - 58.7 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 309 K 332 K 

 USA 19.30 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟดชิคาโก 
 0.50 0.53 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  56.2 60.8 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  54.0 55.1 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ  0.6 % 0.9 % 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิต เฟดสาขาแคนซัสซิต้ี 
 29 29 

24 ก.ย.64 EUR 15.00 ดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจของเยอรมัน Ifo 
 99.0 99.4 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 708 K 708 K 

       

หมายเหตุ4:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


