
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,826 1,813 1,800 

1,865 1,877 1,889 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตัวลดลง 13.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมใ้นระหว่างวันราคาทองค าจะไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้สินทรพัยป์ลอดภยัในวงกวา้ง  ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยโุรป หลงัจากที่ออสเตรียเป็นประเทศแรกในยโุรปตะวนัตกที่เตรียมจะใช้มาตรการล็อกดาวนเ์ต็มรูปแบบ  ส่วนเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุใน
ยโุรป อาจประกาศมาตรการล็อกดาวนเ์ช่นกนั  สถานการณด์งักล่าวนอกจากจะหนนุทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัโดยตรงแลว้  ยงักระตุน้แรงซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัเพ่ิมขึน้  ส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงแตะระดับต ่าสดุนับตัง้แต่ 10 พ.ย.ที่ 1.515% จนหนนุทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้อีกทาง  นั่นเป็นที่มาที่
ท  าใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้ทดสอบระดับสูงสดุบริเวณ 1,865.17 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองค าปรบัตัวลงในเวลาต่อมา  เนื่องจากเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์จากแรงซือ้
ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยั  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายงัไดร้บัแรงกดดันเพ่ิมจากถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของนายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในผูว้่าการธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ที่กล่าวว่าเฟด
ควร “เพิม่” อตัรา (pace) การลดการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามมาตรการ QE เป็น 2 เท่าในเดือนม.ค. เพื่อใหก้ระบวนการ taper QE เสร็จสิน้ลงภายในเดือนเม.ย. และมี policy space ในการขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่า
ที่คาดการณไ์วใ้นปัจจุบนั  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัใหร้าคาทองค าดิ่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,842.96 ดอลลารต์่อออนซ ์ ที่น่าสนใจ คือ กองทุน SPDR ถือครองทองเพ่ิม +8.13 ตนัสู่ระดบั 985 ตนั ซึ่ง
ถือเป็นการถือครองทองเพ่ิมรายวนัที่มากที่สดุนบัตัง้แต่วนัที่ 18 มิ.ย.และเป็นการถือครองทองเพ่ิม 2 สปัดาหต์ิดต่อกนัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดขายบา้นมือสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1865.17 1842.96 1858.60 1844.80 -13.80 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,853.48 24.84 95.42 

MA 50 Days 1,789.65 23.53 94.10 

MA 200 Days 1,791.25 25.27 92.29 

RSI 9 Days 57.02 53.75 71.95 

RSI 14 Days 59.10 55.83 69.12 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 985.00 +8.13 

ishare 17,051.96 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9216 0.4131 0.6264 

10 วัน 0.8819 -0.4100 -0.6365 

20 วัน 0.9390 -0.4961 -0.8116 

50 วัน 0.9162 0.3528 -0.6585 

100 วัน 0.7189 0.1079 -0.1525 

200 วัน 0.4855 0.2268 0.2666 
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ราคาทองค าวนัก่อนหนา้ สรา้งระดบัต ่าสดุใหม่ หากราคาขยบัขึน้อาจมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพ่ิมขึน้ โดยระยะ
สัน้ราคามีโอกาสทดสอบแนวตา้นที่ 1,855-1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์(1,865 ดอลลารต์่อออนซร์ะดบัสงูสดุของวนัก่อน
หนา้) หากราคาผ่านไม่ได ้ประเมินแนวรบัโซน 1,826-1,813 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,855-1,865  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืน $1,826-1,813  

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,877  

 

 



 

 

• (+) อังกฤษร่วมผสมโรงสหรัฐ เล็งคว ่ำบำตรกีฬำโอลิมปิกฤดูหนำวในจีน  หนังสือพิมพ์เดอะ ไทม์สรายงานในวันนี้ว่า นายบอริส จอห์นสัน 
นายกรฐัมนตรีองักฤษก าลงัพิจารณาท่ีจะคว ่าบาตรทางการทูตส าหรบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีกรุงปักกิ่งของจีนในปีหนา้ เพื่อประท้ วงจีนใน
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

• (+) ดำวโจนสปิ์ดลบ 268.97 จุด แต่ Nasdaq บวกทะลุ 16,000 จุดเป็นคร้ังแรก  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวันศุกร ์(19 พ.ย.) โดย
ลดลงเป็นวนัท่ี 4 ในรอบ 5 วนัท าการท่ีผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในยโุรป และการบงัคบัใช้
มาตรการล็อกดาวนซ์ึ่งจะกระทบเศรษฐกิจโลก ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 35,601.98 จุด ลดลง 268.97 จดุ หรือ -0.75%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 
4,697.96 จดุ ลดลง 6.58 จดุ หรือ -0.14% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 16,057.44 จดุ เพิ่มขึน้ 63.73 จดุ หรือ +0.40% 

• (+) สหรัฐ-ไต้หวันเตรียมจัดเจรจำทำงเศรษฐกิจรอบ 2 ในสัปดำหห์น้ำ  กระทรวงต่างประเทศสหรฐัเปิดเผยว่า สหรฐัและไตห้วันเตรียมจดัการเจรจา
ทางเศรษฐกิจรอบท่ี 2 ในวันจันทรท่ี์ 22 พ.ย. หลังด าเนินการเจรจารอบแรกเมื่อปีท่ีผ่านมา ท่ามกลางแรงกดดันท่ีเพิ่มขึน้จากจีน  ส  านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า ค าประกาศดงักล่าวมีขึน้ไม่ก่ีวนัหลงัจากการประชุมทางออนไลนร์ะหว่างประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของ
จีน ซึ่งนายสีกล่าวเตือนภายหลงัจากการประชมุว่า การท่ีสหรฐัส่งเสริมเอกราชของไตห้วนันัน้เป็นการ "เล่นกบัไฟ" 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่ำ เหตุนลท.แห่ซือ้สกุลเงินปลอดภัย  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์
ในวนัศุกร ์(19 พ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากความตอ้งการซือ้สกุลเงินปลอดภยัเพิ่มขึน้ ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ดชันี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.52% แตะท่ี 96.0384 เมื่อคืนนี ้ ดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9286 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9255 ฟรงัก ์และดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 
1.2660 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2607 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ์่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 113.95 เยน จากระดบั 114.22 เยน  ยูโร
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.1289 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1372 ดอลลาร,์ เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.3446 ดอลลาร ์จากระดบั 
1.3499 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลง สู่ระดบั 0.7235 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7274 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) ออสเตรียเตรียมกลับมำล็อกดำวน ์หลังโควิดระบำดอีกระลอก  นายกรฐัมนตรี อเล็กซานเดอร ์ชาลเลนเบิรก์ ของออสเตรีย ประกาศในวนัศกุร์
ตามเวลาทอ้งถิ่นว่า รฐับาลออสเตรียจะเริ่มมาตรการล็อกดาวนท์ั่วประเทศในวนัจันทรนี์ ้และก าหนดใหทุ้กคนตอ้งรบัวคัซีน ท าใหอ้อสเตรียเ ป็นประเทศ
แรกในยโุรปท่ีกลบัมาใชม้าตรการควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเขม้งวด ขณะที่ยอดผูต้ิดเชือ้เพิ่มสงูขึน้  ผูน้  าออสเตรียระบวุ่า จะมีการประเมิน
มาตรการล็อกดาวนค์รัง้ใหม่นีห้ลงัประกาศใชแ้ลว้ 10 วนั และมาตรการดงักล่าวจะถูกบงัคบัใชอ้ย่างมากท่ีสดุ 20 วนั โดยวนัสดุทา้ยคือวนัท่ี 13 ธันวาคม  
นายชาลเลนเบิรก์ ยงัประกาศดว้ยว่า การฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 จะเป็นมาตรการจ าเป็น เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์

• (+/-) สภำผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวกฎหมำย Build Back Better วงเงิน 1.75 ล้ำนล้ำนดอลล ์ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัลงมติดว้ยคะแนนเสียง 220-213 
ใหก้ารอนุมัติร่างกฎหมาย Build Back Better วงเงิน 1.75 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนันี ้ซึ่งถือเป็นชัยชนะครัง้ใหญ่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในการออก
มาตรการช่วยเหลือภาคครวัเรือนสหรฐั รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น  รา่งกฎหมายดงักล่าวจะใหเ้งินช่วยเหลือในการดแูลเด็กอ่อน, การประกนัสขุภาพ 
และการลดภาษีแก่พลงังานสะอาดเพื่อรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  สภาผูแ้ทนราษฎรจะส่งรา่งกฎหมายดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณา
ของวฒุิสภาต่อไป 

• (+/-)เบลเย่ียมใช้มำตรกำรคุมโควิดใหม่ หลังยอดติดเชือ้พุ่ง  รฐับาลเบลเยี่ยมประกาศใชม้าตรการใหม่เพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
เมื่อวนัเสารท่ี์ผ่านมา (20 พ.ย.) หลงัยอดผูต้ิดเชือ้พุ่งสงูขึน้  ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า รฐับาลเบลเยี่ยมก าหนดใหผู้ท่ี้มีอายุ 10 ปีขึน้ ตอ้งสวมหนา้กาก
อนามยัเมื่ออยู่ในสถานท่ีสาธารณะแบบปิด และขอใหป้ระชาชนปฎิบตัิตามกฎการเวน้ระยะห่างทางสงัคมอย่างนอ้ย 1.5 เมตร  สถานบนัเทิงและไนทค์ลบั 
อีเวนตข์องภาครฐัและภาคเอกชนท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมงานกลางแจง้มากกว่า 100 ราย และเขา้ร่วมงานในร่มมากกว่า 50 ราย จะตอ้งบงัคบัใหผู้เ้ขา้ร่วมงานสวม
หนา้กากอนามยั  ขณะเดียวกนั ทางการไดข้อความรว่มมือจากบริษัทเอกชนใหพ้นกังานท างานท่ีบา้นอย่างนอ้ย 4 วนัต่อสปัดาหจ์นถึงวนัท่ี 13 ธ.ค.   

 
 
                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 22 พ.ย. 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนต.ค.   6.20M 6.29M 

วนัองัคารท่ี 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   56.6 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.4 52.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   57.2 58.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   53.6 54.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   57.2 57.8 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   58.2 59.1 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.0 58.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   59.1 58.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   10 12 

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนต.ค.   0.5% 0.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนต.ค.   0.2% -0.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   259K 268K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.4% 0.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.2% -1.0% 

 22.00น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   1.0% 0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนต.ค.   801K 800K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนพ.ย.จาก UoM   66.8 66.8 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนพ.ย.จาก UoM   - 4.9% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - -2.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Holiday : วนัขอบคณุพระเจา้   - - 

วนัศุกรท่ี์ 26 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส  าคญั - - - 

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

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


