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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,751 1,773 

L2 1,746 1,778 

L3 1,741 1,783 

Date 21 Sep 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,751 

  Target 1,773 

Stoploss 1,740 

แนะแนวทางการลงทุน     

    ทองค าปิดบวกนักลงทุนเข้าซ้ือทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังตลาดหุ้น
สหรัฐและทั่วโลกร่วงลงอย่างหนัก หลังจาก
บริษัทเอเวอร์แกรนด์ ยกัใหญ่อสังหาริม- 

ทรัพย์เบอร์สองของจีนออกแถลงการณ์ว่า
บริษัทอาจจะผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ แนะเก็ง
ก าไรทิศทางขาขึ้น 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

      ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนในวนัน้ีเทียบสกุลเงินหลกั โดยนกัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการผิด
นดัช าระหน้ีของไชน่า เอเวอร์แกรนด ์กรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจีนทั้งน้ี เอเวอร์แกรนดอ์อกแถลงการณ์ยอมรับว่าบริษทัก  าลงั
เผชิญปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด    นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
อาจส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมสัปดาห์น้ี  

มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (20 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยัหลงัตลาด
หุน้สหรัฐและทัว่โลกร่วงลงอยา่งหนกั หลงัจากบริษทัไชน่า เอเวอร์แกรนด ์กรุ๊ป บริษทัอสังหาริมทรัพยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจีน  ออกแถลงการณ์ยอมรับว่า
บริษทัก  าลงัเผชิญปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด  

ขณะท่ีนายแลร์รี เบรนนาร์ด นกัวิเคราะห์จากบริษทัทีเอส ลอมบาร์ด เตือนว่า การผิดนดัช าระหน้ีของเอเวอร์แกรนดจ์ะท าใหว้ิกฤตการณ์ทาง
การเงินลุกลามออกไปจนอาจกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก   

นอกจากน้ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์น้ี รวมทั้งถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งช้ีเกี่ยวกบัแนวโนม้การปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,763.80 +12.4 

Silver 22.204 -0.133 

WTI Crude 70.29 -1.68 

Dow Jones 33,970.47 -614.41 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

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

       ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนในวนัน้ีเทียบสกุลเงินหลกั โดยนกัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือ
ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการผิดนดัช าระหน้ี
ของไชน่า เอเวอร์แกรนด ์กรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจีน
ทั้งน้ี เอเวอร์แกรนดอ์อกแถลงการณ์ยอมรับว่าบริษทัก  าลงัเผชิญปัญหาสภาพคล่อง 
และอาจไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 
      นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) อาจส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมสัปดาห์น้ี 
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สหรัฐฯ 

ท าเนียบขาวยนัสหรัฐพร้อมรับมือวิกฤต "เอเวอร์แกรนด์"   ท าเนียบขาวออกแถลงการณ์ยนืยนัว่า สหรัฐก าลงัจบัตาวิกฤตการณ์ทาง
การเงินของบริษทัไชน่า เอเวอร์แกรนด ์กรุ๊ป อยา่งใกลชิ้ด และพร้อมรับมือผลกระทบดงักล่าว หากมีความจ าเป็น      "ดิฉันขอตั้งขอ้สังเกต
ว่า น่ีเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัจีน ขณะท่ีเราจบัตาตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ด ผ่านทาง
กระทรวงการคลงัสหรัฐ โดยมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และเราพร้อมรับมือ หากมีความจ าเป็น" นางเจน 
ซากี โฆษกท าเนียบขาวกล่าว   ดชันีดาวโจนส์ด่ิงลงอยา่งต่อเน่ืองในวนัน้ี ลา่สุดทรุดตวัลงกว่า 800 จุด ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงมากที่สุด
ภายในวนัเดียวนบัตั้งแต่วนัท่ี 28 ต.ค.2563 ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการผิดนดัช าระหน้ีของไชน่า เอเวอร์แกรนด ์กรุ๊ป บริษทั
อสังหาริมทรัพยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจีน ซ่ึงนกัวิเคราะห์เตือนวา่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก  นายแลร์รี เบรนนาร์ด นกัวิเคราะหจ์าก
บริษทัทีเอส ลอมบาร์ด ระบุว่า การผิดนดัช าระหน้ีของเอเวอร์แกรนดจ์ะท าใหว้ิกฤตการณ์ทางการเงินลุกลามออกไปจนอาจกระทบต่อ
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก เอเวอร์แกรนดอ์อกแถลงการณ์ยอมรับว่าบริษทัก  าลงัเผชิญปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถช าระหน้ี
ไดต้ามก าหนด ขณะท่ีบริษทัมีก  าหนดจ่ายดอกเบ้ียหุน้กู ้2 งวดในเดือนน้ี โดยมีก  าหนดช าระดอกเบ้ียวงเงิน 83.5 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 
2,780 ลา้นบาท ในวนัที ่23 ก.ย.ของหุน้กูท้ี่มีก  าหนดครบอายเุดือนมี.ค.2565 และมีก  าหนดช าระดอกเบ้ียวงเงิน 47.5 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 
1,580 ลา้นบาท ในวนัที ่29 ก.ย.ของหุน้กูท้ี่ครบอายเุดือนมี.ค.2567  หากเอเวอร์แกรนดไ์ม่สามารถช าระดอกเบ้ียเม่ือถึงวนัก  าหนดช าระ
ดงักล่าว ทางบริษทัจะมีเวลาอีก 30 วนัในการช าระดอกเบ้ีย มิฉะนั้นจะถือว่าบริษทัผิดนดัช าระหน้ีหุน้กู ้ซ่ึงหากเอเวอร์แกรนดต์กอยูใ่น
สภาพผิดนดัช าระหน้ี ทางบริษทัจะตอ้งท าการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงคาดว่านกัลงทุนท่ีเขา้ซ้ือหุน้กูข้องเอเวอร์แกรนดจ์ะไดรั้บส่วนแบ่ง
การช าระคืนในสัดส่วนต ่า   ขอ้มูลที่มีการยืน่ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮร้ะบุว่า เอเวอร์แกรนดมี์ตราสารเชิงพาณิชยมู์ลค่ารวม 2.057 แสน
ลา้นหยวน (3.2 หม่ืนลา้นดอลลาร์) หรือราว 1 ลา้นลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563  มีการประเมินว่า ขณะน้ีเอเวอร์แกรนดมี์หน้ีสินมากกว่า 3 
แสนลา้นดอลลาร์ หรือราว 10 ลา้นลา้นบาท เทียบเท่ากบั 2% ของตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน หลงัจากที่
บริษทัไดท้  าการกูเ้งินมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อรองรับการขยายตวัของภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีน  

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

อดีตปธ.เฟดนิวยอร์กฟันธงเฟดเดินหน้าห่ัน QE ไม่สนหุ้นร่วงวันน้ี    นายวิลเลียม ดดัลีย ์อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
นิวยอร์ก ระบุในวนัน้ีวา่ ตลาดหุน้ทัว่โลกท่ีทรุดตวัลงในวนัน้ี ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการผิดนดัช าระหน้ีของไชน่า เอเวอร์แกรนด ์
กรุ๊ป บริษทัอสังหาริมทรัพยใ์หญ่อนัดบั 2 ของจีน จะไม่ส่งผลใหเ้ฟดเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจเกี่ยวกบัการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือ
พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  นอกจากน้ี นายดดัลียย์งัเปิดเผยว่า "ตลาดหุน้สหรัฐร่วงลงตามตลาดหุน้แห่งอื่น 
ขณะท่ีนกัลงทุนกงัวลว่าวิกฤตการณ์จากการผิดนดัช าระหน้ีของเอเวอร์แกรนดจ์ะลุกลามออกไป และกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
จีน รวมทั้งเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลก"     อยา่งไรกดี็ นายดดัลียค์าดว่า เฟดจะส่งสัญญาณในการประชุมสัปดาห์น้ีว่า เฟดจะท าการ
ปรับลด QE ในการประชุมเดือนพ.ย.  ดชันีดาวโจนส์ด่ิงลงกว่า 500 จุด หรือราว 1.5% ใกลห้ลุดระดบั 34,000 จุดในวนัน้ี ขณะท่ีดชันี 
MSCI All Country World Index ลบ 0.6% ในวนัน้ี ใกลแ้ตะระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน หลงัพุ่งท  าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในช่วงตน้
เดือนก.ย.  นายแลร์รี เบรนนาร์ด นกัวิเคราะห์จากบริษทัทีเอส ลอมบาร์ด ระบุว่า การผิดนดัช าระหน้ีของเอเวอร์แกรนดจ์ะท าให้
วิกฤตการณ์ทางการเงินลุกลามออกไปจนอาจกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  เอเวอร์แกรนดอ์อกแถลงการณ์ยอมรับว่าบริษทั
ก  าลงัเผชิญปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด ขณะท่ีบริษทัมีก  าหนดจ่ายดอกเบ้ียหุน้กู ้2 งวดในเดือนน้ี โดยมี
ก  าหนดช าระดอกเบ้ียวงเงิน 83.5 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 2,780 ลา้นบาท ในวนัที่ 23 ก.ย.ของหุน้กูท้ี่มีก  าหนดครบอายเุดือนมี.ค.2565 และ
มีก  าหนดช าระดอกเบ้ียวงเงิน 47.5 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 1,580 ลา้นบาท ในวนัที่ 29 ก.ย.ของหุน้กูท้ี่ครบอายเุดือนมี.ค.2567 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
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 

       

 


