
 

 

 

 

   

สรุป หลงัจากวนัศกุร์ที่ผา่นมาราคาทองค าปรับตวัลดลงจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ประกอบกบันายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้วา่การธนาคาร
กลางสหรัฐ(เฟด) กลา่วว่าเฟดควรเพิ่มอตัราการลด QE เป็น 2 เท่าในเดือนม.ค. เพื่อให้ QE tapering เสร็จสิน้ลงภายในเดือนเม.ย. และมีแนวคิด
ขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบนั ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัลกัษณะ sideway ในกรอบ 1,838.55-1,849.05 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ โดยมีแรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะกรอบล่างของ 114 เยน เนื่องจากนกัลงทุนพากันเข้าถือครองเงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภยั 
ทา่มกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในยโุรปท่ีพุ่งสงูขึน้ ซึ่งทางเยอรมนีก็ก าลงัหารือออกข้อบงัคบัฉีดวคัซีนหลงัอตัราฉีดวคัซีน
ต ่า อย่างไรก็ตามราคาทองค ายงัถกูกดดนัจากเศรษฐกิจเกาหลีใต้เร่ิมมีแนวโน้มฟืน้ตวัหลงัยอดสง่ออกของเกาหลีใต้ในช่วง 20 วนัแรกของเดือน
พ.ย. พุง่ขึน้ 27.6% แตะที่ 3.99 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้ว สว่นยอดน าเข้าก็เพิ่มขึน้ 41.9% เมื่อเทียบรายปี แตะ
ที่ 3.98 หมื่นล้านดอลลาร์ ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง รวมถึงจบัตาปธน.
ไบเดน ประกาศช่ือผู้ที่จะด ารงต าแหนง่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหมภ่ายในสปัดาห์นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    22 พฤศจกิายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
22-11-2564 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,844.80 1,847.22 2.42 0.13 

Spot Silver ($) 24.60 24.71 0.11 0.45 

เงนิบาท (฿/$) 32.78 32.84 0.06 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,750 28,750 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 78.44 78.70 0.26 0.33 

ดชันดีอลลาร ์ 96.14 96.11 -0.03 -0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1279 1.1278 0.00 -0.01 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,826   1,813  1,800 

       1,865   1,877  1,889 

        1,771   1,787  1,808 

 

 

 ค าแนะน า     ขาย $1,855-1,865  

 จุดท าก าไร  ซ้ือคืน $1,826-1,813  

 ตดัขาดทุน  ตดัขาดทนุสถานะขายหากผ่าน $1,877 

 

 



 

 

 

 (+) ดอลล์อ่อนเทียบเยน นลท.ซือ้สกุลเงนิปลอดภัยเหตุกังวลโควิดลามยุโรป  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะกรอบล่างของ 114 เยนในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุพากนัเข้าถือครองเงินเยนซึง่เป็นสกลุเงินปลอดภยั ทา่มกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบัยอดผู้ตดิเชือ้โค
วดิ-19 ในยุโรปท่ีพุ่งสูงขึน้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 114.13-114.14 เยน เทียบกบั 113.98-114.08 
เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 114.36-114.37 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวนัศกุร์  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 67.92 จุด วติกโควดิลามยุโรป ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตวัลงในวนันี ้โดยได้รับแรง
กดดนัจากการร่วงลงของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเม่ือวนัศกุร์ รวมทัง้ความวิตกกงัวลว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในยุโรปจะท าให้
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดบั 29,677.95 จดุ ลดลง 67.92 จดุ -0.23% หุ้นท่ีปรับตวัลง
ในช่วงเช้าวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ กลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มนัและถ่านหนิ 

 (-) จีนคาดยอดรถยนต์จดทะเบียนทะลุ 300 ล้านคันภายในสิน้ปีนี  ้สือ เจีย้นหวั รองเลขาธิการสมาคมผู้ ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) 
เปิดเผยการคาดการณ์วา่จีน ซึง่เป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จะมีจ านวนรถยนต์จดทะเบียนมากกว่า 300 ล้านคนั ภายในสิน้ปี 2565 ส านกัข่าว
ซินหัวรายงานว่า นายสือกล่าวในระหว่างการประชุมการผลิตโลก (World Manufacturing Convention) ท่ีจัดขึน้ในนครเหอเฝย มณฑลอันฮุยทาง
ตะวนัออกของจีนว่า เม่ือนับถึงสิน้เดือนก.ย. จีนมีรถยนต์จดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 297 ล้านคนั นายสือเสริมว่า ตลาดรถยนต์ของจีนจะยังคงเติบโตอย่าง
มัน่คงในอนาคต โดยคาดวา่จะเติบโตเฉล่ีย 4% ต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้าจนถงึปี 2568 นอกจากนี ้คณะผู้ เช่ียวชาญยงัชีว้า่ ตลาดรถยนต์ของจีนเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก เช่นเดียวกบัการผลิต การจ าหน่าย และการครอบครองรถยนต์ของจีน ท่ีล้วนครองอนัดบั 1 ของโลกตดิตอ่กนัเป็นเวลาหลายปี 

 (-) เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกช่วง 20 วันแรกเดือนพ.ย.พุ่ ง 27.6% รับดีมานด์ฟ้ืนตัว ส านักงานศุลกากรเกาหลีใต้ (KCS) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอด
ส่งออกของเกาหลีใต้ในช่วง 20 วนัแรกของเดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 27.6% แตะที่ 3.99 หม่ืนล้านดอลลาร์ เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแล้วซึง่อยู่ท่ี 3.12 
หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟืน้ตวัอย่างแข็งแกร่งของอุปสงค์ชิป เรือ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนยอดน าเข้าในช่วง 20 วนัแรกของ
เดือนพ.ย.เพิ่มขึน้ 41.9% เม่ือเทียบรายปี แตะท่ี 3.98 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้เกาหลีใต้มียอดขาดดุลการค้าอยู่ท่ี 73 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา
ดงักล่าว เศรษฐกิจเกาหลีใต้มีแนวโน้มฟืน้ตวัเน่ืองจากการส่งออกท่ีขยายตวัอย่างแข็งแกร่ง โดยในเดือนต.ค.ท่ีผ่านมา ยอดส่งออกขยายตวั 24% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ท าสถิตขิยายตวัเป็นเดือนท่ี 12 ตดิตอ่กนั  

 (+/-) เยอรมนีหารือออกข้อบังคับฉีดวัคซีนหลังยอดติดเชือ้โควิดพุ่ง-อัตราฉีดวัคซีนต ่า สมาชิกหลายคนของพรรคอนุรักษ์นิยมภายใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคลิเปิดเผยว่า รัฐบาลกลางและรัฐบาลของแตล่ะรัฐควรจะบงัคบัให้มีการฉีดวคัซีนเร็ว ๆ นีเ้น่ืองจากความพยายามด้านอ่ืน ๆ ท่ี
จะผลกัดนัอตัราการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในเยอรมนีประสบความล้มเหลว โดยขณะนีอ้ตัราการฉีดวคัซีนอยู่ท่ีระดบัเพียง 68% ส านกัข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า เม่ือวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา อตัราของผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในรอบ 7 วนัของเยอรมนีเพิ่มขึน้สู่ระดบัสูงสุดเป็นวนัท่ี 14 ติดต่อกนันบัตัง้แต่เร่ิมเกิดการ
แพร่ระบาดในเดือนก.พ. 2563 โดยตวัเลขดงักล่าวอยู่ท่ี 372.7 ทัว่ประเทศ ขณะที่ผู้ติดเชือ้โควดิ-19 โดยรวมอยู่ท่ี 5.35 ล้านคน และยอดรวมผู้ เสียชีวติอยู่ท่ี 
99,062 คน  

 (+/-) จับตา "ไบเดน" ประกาศช่ือว่าที่ประธานเฟดคนใหม่สัปดาห์นี  ้ส านกัข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานวา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ 
เตรียมเสนอช่ือผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ภายในสปัดาห์นี ้เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งของนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟดคนปัจจุบนัจะหมดลงในช่วงต้นปี 2565 ทัง้นี ้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และนางลาเอล เบรนาร์ด หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟด ถือเป็น 2 
ตวัเก็งที่อาจได้รับการเสนอช่ือให้เป็นประธานเฟดคนใหม่ โดยนายพาวเวลจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีในเดือนก.พ.2565 ปธน.ไบเดนได้ส่งสัญญาณ
ว่าตนต้องการความต่อเน่ืองในนโยบายเฟด ซึ่งบ่งชีค้วามเป็นไปได้สองทาง ทางแรกคือแต่งตัง้ให้นายพาวเวล ประธานเฟดคนปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าวอีกสมยั ส่วนอีกทางคือเล่ือนขัน้ให้ผู้ ท่ีออกตวัสนบัสนนุนโยบายอตัราดอกเบีย้ของเฟดมาตลอดส่ีปีอย่างนางลาเอล เบรนาร์ด ให้มาด ารงต าแหน่ง
ประธานเฟดแทน อย่างไรก็ดี แม้ปธน.ไบเดนเสนอช่ือนายพาวเวลเป็นประธานเฟดสมยัท่ี 2 แต่นายพาวเวลก็ต้องผ่านการรับรองจากวฒุิสภาสหรัฐ ขณะท่ี
สมาชิกวฒุสิภาบางรายมีแนวโน้มท่ีจะคดัค้านการเข้ารับต าแหน่งประธานเฟดของนายพาวเวล 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร  กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ 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- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 22 พ.ย. 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.20M 6.29M 

วนัองัคารท่ี 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.6 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.2 58.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.6 

 16.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.2 57.8 

 16.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   58.2 59.1 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   59.0 58.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   59.1 58.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด์   10 12 

วนัพธุท่ี 24 พ.ย. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนพ.ย.จาก  Ifo   96.8 97.7 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 GDP ไตรมาส 3/2021   2.2% 2.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนต.ค.   0.5% 0.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนต.ค.   0.2% -0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   259K 268K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.4% 0.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.2% -1.0% 

 22.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   1.0% 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค.   801K 800K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ย.จาก UoM   66.8 66.8 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ย.จาก UoM   - 4.9% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   - -2.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 25 พ.ย. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Holiday : วนัขอบคณุพระเจ้า   - - 

วนัศกุร์ท่ี 26 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส าคญั - - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 21 พ ศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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