
  

 22 พฤศจกิายน 2564    

 

สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,838.55-1,849.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองค ามีการพกัตวัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ หลงัจากในวนัศกุร์ทองค าได้ร่วงลง
มากว่าสิบดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยักดดนัราคาจากดอลลาร์ท่ีแข็งค่าขึน้ใกล้กบัระดบัสงูสดุในรอบ 16 เดือน จากแรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั 
อีกทัง้วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันรัฐไวโอมิง ออกมาตอบโต้ ฮิลลารี คลินตัน โดยเธอแนะน าว่า Bitcoin เป็นวิธีแก้ปัญหาส าหรับเงินเฟ้อของดอลลาร์สหรัฐ 
ความเห็นของ Lummis เป็นการตอบโต้ค าเตือนของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ฮิลลารี คลินตนั ท่ีกล่าวว่า สกุลเงินดิจิทลัสามารถท าให้ชาติไม่มัน่คงได้ ขณะท่ี
นายโกคลู หริหราน หวัหน้าร่วมฝ่ายวิจยัเทคโนโลยี ส่ือ และโทรคมนาคมประจ าเอเชียแปซิฟิกของบริษัทเจพีมอร์แกนกล่าวว่าภาวะขาดแคลนชิปเซมิคอนดกั
เตอร์ทัว่โลกมีแนวโน้มยืดเยือ้ถงึปี 2565 ได้ส่งผลกระทบตอ่การผลิตในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ตัง้แต่รถยนต์ไปจนถงึเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ประกอบกบัสหรัฐส่งรายงาน
ข่าวกรองให้กับชาติพันธมิตรในยุโรป รวมถึงหลายประเทศสมาชิกนาโต้ (NATO) โดยระบุว่า รัสเซียมีการสะสมก าลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
เตรียมบุกยูเครนด้วยการโจมตีอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีช่วยหนนุราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นักลงทนุติดตามตวัเลข
เศรษฐกิจสหรัฐเผยดชันีกิจกรรมเศรษฐกิจทัว่ประเทศเดือนต.ค.จากเฟดชิคาโกและ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. ทัง้นีร้าคายงัมีโอกาสท่ีจะทดสอบแนวต้าน 
1,855-1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบง่ขายท าก าไร อย่างไรก็หากราคาอ่อนตวัลง ประเมินแนวรับท่ี 1,826-1,813 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
22-11-2564 16:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,844.80 1,846.17 1.37 0.07 

Spot Silver ($) 24.60 24.84 0.24 0.98 

เงนิบาท (฿/$) 32.78 32.91 0.13 0.38 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 78.44 79.21 0.77 0.98 

ดชันดีอลลาร ์ 96.14 96.14 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.1279 1.1284 0.00 0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,826    1,813   1,800 

        1,865    1,877   1,889 

 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,855-1,865  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืน $1,826-1,813  

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,877  

 

 



 

 

 (+) สหรัฐเผยรายงานข่าวกรองต่อสมาชิกนาโต้ ชีรั้สเซียส่งสัญญาณเตรียมบุกยูเครน ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า สหรัฐส่ง
รายงานข่าวกรองให้กบัชาติพนัธมิตรในยุโรป รวมถึงหลายประเทศสมาชิกนาโต้ (NATO) โดยระบวุ่า รัสเซียมีการสะสมก าลงัทหารและอาวธุยทุโธปกรณ์ตา่ง 
ๆ เพ่ือเตรียมบกุยเูครนด้วยการโจมตีอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ แหง่รัสเซียตดัสินใจสัง่การโจมตี  สหรัฐเผยแพร่รายงาน
ข่าวกรองดงักล่าวเพ่ือเน้นย า้ถึงความวิตกกงัวลของสหรัฐเก่ียวกบัความตัง้ใจของปธน.ปตูนิ รวมถึงความพยายามในการเจรจาทางการทตูอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
ป้องปรามการบุกรุกดินแดน เน่ืองจากสหรัฐได้ประเมินว่า ปธน.ปตูินอาจพิจารณาบุกเข้าเขตแดนยูเครนในช่วงต้นปีหน้า ขณะท่ีรัสเซียส่งก าลั งทหารประจ า
ตามแนวชายแดนมากขึน้เร่ือย ๆ 

 (+) จีนปรับลดระดับความสัมพันธ์ลิทัวเนีย จากกรณีเปิดส านักงานการทูตไต้หวัน จีนตดัสินใจลดระดบัความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัประเทศลิทวัเนีย 
เพ่ือคดัค้านกรณีไต้หวนัเปิดส านักงานการทตูในลิทวัเนีย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ลดระดบัความ สมัพนัธ์
ทางการทตูกับลิทวัเนีย มาอยู่ท่ี "ระดบัอุปทูต" (charge d'affaires) พร้อมเสริมว่าลิทวัเนีย "แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง" ส านักงานการทูต
ดงักล่าวเปิดท าการไปเม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมา (18 พ.ย.) โดยรับผิดชอบกิจการด้านกงสุล นับเป็นส านักงานการทูตแห่งแรกของไต้หวนัในภู มิภาคยุโรป
ตะวนัออกท่ีใช้ค าว่า "ไต้หวนั" แทนค าว่า "ไทเป" โดยส านักงานดงักล่าวอยู่ภายใต้การบริหารของคณะผู้แทนทางการทตูของไต้หวนัในลตัเวีย ซึ่งรับผิดชอบ
กิจการเอสโตเนียอีกด้วย 

 (+) รายงานเผยโควิดกระทบระบบบริหารงานฉุกเฉินอังกฤษ ชีไ้ม่ศึกษาข้อมูลจ าลองการระบาด ส านักงานตรวจสอบบญัชีแห่งชาติ (NAO) ของ
องักฤษเผยรายงานล่าสุดท่ีระบุวา่ การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ระบบบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินขององักฤษสัน่คลอนทัง้ระบบ และท าให้รัฐบาล
องักฤษขาดความพร้อม รัฐบาลไม่ได้ด าเนินการรับมือหลงัมีค าเตือนจากการจ าลองการระบาดท่ีอิงกบัการแพร่ระบาดของไข้หวดัใหญ่ ซึง่ได้จดัท าขึน้ก่อนท่ีโค
วิด-19 จะแพร่ระบาด ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า "รัฐบาลขาดการเตรียมพร้อมให้รอบด้านส าหรับผลกระทบจากโควิด -19 ทัง้ในเชิงสงัคม เศรษฐกิจ และ
บริการสาธารณะที่ส าคญั นอกจากนี ้ยงัขาดแผนการท่ีมีรายละเอียด แผนสนบัสนนุการจ้างงาน และการจดัการเรียนการสอนหลงัหยดุชะงกัไป" 

 (+) เจพีมอร์แกนคาดภาวะขาดแคลนชิปส่อเค้ายืดเยือ้ถงึปี 2565 นายโกคลู หริหราน หวัหน้าร่วมฝ่ายวจิยัเทคโนโลยี ส่ือ และโทรคมนาคมประจ าเอเชีย
แปซฟิิกของบริษัทเจพีมอร์แกนกล่าวตอ่สถานีโทรทศัน์ซีเอ็นบีซีว่า ภาวะขาดแคลนชิปเซมิคอนดกัเตอร์ทัว่โลกมีแนวโน้มยืดเยือ้ถึงปี 2565 แตส่ถานการณ์อาจ
ดีขึน้ตัง้แตช่่วงกลางปีเป็นต้นไปเน่ืองจากมีอุปทานเพิ่มมากขึน้ วกิฤตการณ์ด้านอปุทานชิปเซมิคอนดกัเตอร์ท่ีด าเนินไปแบบต่อเน่ืองนี  ้ได้ส่งผลกระทบตอ่การ
ผลิตในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ตัง้แตร่ถยนต์ไปจนถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับผู้อปุโภคบริโภค คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล และสมาร์ทโฟน ทัง้นี ้นกัวเิคราะห์และนกั
ลงทนุบางส่วนคาดการณ์วา่ ภาวะขาดแคลนดงักล่าวจะยืดเยือ้จนถงึปี 2566 แตเ่จพีมอร์แกนคาดการณ์ในเชิงบวกมากกวา่ โดยนายหริหรานกล่าวว่า "เราไม่
คดิวา่ภาวะขาดแคลนอปุทานจะยืดเยือ้ถงึปี 2566 น่ีคือสิ่งแรกท่ีเราบอกได้" 

 (-) “Bitcoin สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพ ของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีไม่เสถียรได้” วุฒสิมาชิก Lummis ตอกกลับฮิลลารี คลินตัน Cynthia Lummis – 
วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันรัฐไวโอมิง – ออกมาตอบโต้ ฮิลลารี คลินตัน โดยเธอแนะน าว่า Bitcoin เป็นวิธีแก้ปัญหาส าหรับเงินเฟ้อของดอลลาร์สหรัฐ 
ความเห็นของ Lummis เป็นการตอบโต้ค าเตือนของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ฮิลลารี คลินตัน เม่ือต้นสัปดาห์นี ้ในการอภิปรายท่ี Bloomberg New 
Economy Forum ในสิงคโปร์ ท่ีกล่าวว่า สกลุเงินดิจิทลัสามารถ“ท าให้ชาติไม่มัน่คง”ได้ โดย Lummis ตอบโต้กลบัด้วยมมุมองท่ีตรงกนัข้ามในทวีตโดยกล่าว
ว่า Bitcoin สามารถช่วย “รักษาเสถียรภาพ” ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีไม่เสถียรได้ ซึง่ยงัไม่ชัดเจนว่า Lummis คิดอย่างไรเม่ือเธอมองว่า Bitcoin สามารถ “รักษา
เสถียรภาพ” ดอลลาร์สหรัฐได้  โดยเธออาจหมายความวา่ Bitcoin สามารถ “คืน” มลูค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ เช่นเดียวกบัท่ีทองค าท าในก่อนปี 1971 หรืออีก
ทางหนึง่ เธออาจหมายถงึวา่ Bitcoin จะบงัคบัให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข่งขนักนัในฐานะ store of value โดยการลดอตัราเงินเฟ้อ 

 (+/-) "สี จิน้ผิง" ย า้จีนจะไม่คุกคามอาเซียนขณะเปิดฉากซัมมิตครบรอบ 30 ปีทางการทูต ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีน กล่าวกบัผู้น าของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ว่า การประชุมสุดยอดผู้ น าจีน -อาเซียนในครัง้นีจ้ัดขึน้เน่ืองในวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งจีนและอาเซียน ซึง่จะช่วยส่งเสริมสนัตภิาพ เสถียรภาพ และการพฒันาในภมูิภาค และนอกจากนีย้งัย า้วา่จีนจะไม่สร้างแรง
กดดนัตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในระหว่างการประชุมผู้น าจีน-อาเซียนซึง่จดัขึน้ในวนันี ้(22 พ.ย.) แหล่งข่าววงในระบุวา่ การประชมุในครัง้นีเ้ปิดฉากขึน้โดยไม่มี
ตวัแทนของประเทศเมียนมาเข้าร่วมด้วย ส่วนสาเหตท่ีุเมียนมาไม่เข้าร่วมนัน้ยงัไม่ทราบแน่ชดั 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ Bitcoin Addict 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.2 57.8 

 16.30น. องักฤษ 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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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 ข้อมลูวนัที ่21 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


