
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเมื่อคืนราคาทองค าได้ร่วงลงมารุนแรงกวา่ 40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัปธน.โจ ไบเดนประกาศว่า เขาได้เสนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล 
ให้ด ารงต าแหนง่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมยัที่ 2 ท าให้ตลาดมองวา่ นโยบายการเงินจะมีจดุยืนท่ีผอ่นคลาย “น้อยกวา่” นางลาเอล 
เบรนาร์ดที่ ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ในกรอบ 1,804.62-1,812.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าถกูกดดนัต่อเนื่องจากสกุล
เงินดอลลาร์ยงัคงแข็งคา่ จากที่ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลือ่นไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงินปรับเพิ่มขึน้ 
และสกุลเงินยโูรอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามยงัมีแรงหนนุพยุงทองไว้จากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในยโุรป และการ
บงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก หลงัศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงเดินทางไป
เยอรมนี-เดนมาร์ก พร้อมยกระดบัค าเตือนประเทศดงักล่าวเป็นระดบั 4 หรือความเสี่ยงสงูมาก ซึ่งท าให้ตลาดหุ้นเอเชียอย่างดชันีฮั่งเส็งเปิดลบ 
262.35 จุดตามไปด้วย ประกอบกับราคา Bitcoin ยงัคงร่วงลงต่อเนื่อง ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การ
เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติและภาคการบริการจากมาร์กิต และดชันีภาคการผลติจากเฟดสาขาริชมอนด์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    23 พฤศจกิายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
23-11-2564 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.30 1,807.62 3.32 0.18 

Spot Silver ($) 24.16 24.29 0.13 0.54 

เงนิบาท (฿/$) 33.02 33.08 0.06 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,750 28,400 -350 -1.22 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 79.54 79.29 -0.25 -0.31 

ดชันดีอลลาร ์ 96.50 96.55 0.05 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1237 1.1235 0.00 -0.02 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,800   1,786  1,772 

       1,820   1,833  1,848 

        1,771   1,787  1,808 

 

 

ค าแนะน า    ขาย $1,833-1,820  

จุดท าก าไร ซ้ือคืน $1,801-1,800  

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,833  

 

 



 

 

 

 (+) สหรัฐประกาศเตือนปชช.หลีกเลี่ยงเดินทางไปเยอรมนี-เดนมาร์ก เหตุโควิดระบาดหนัก ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และ
กระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้หลกีเลีย่งการเดินทางไปยงัเยอรมนีและเดนมาร์ก เนื่องจากขณะนีย้อดผู้
ติดเชือ้โควิด-19 ในทัง้สองประเทศพุง่สงูขึน้ CDC ยกระดบัค าเตือนส าหรับการเดินทางไปยงัเยอรมนีและเดนมาร์กเป็นระดบั 4 หรือความเสีย่ง
สงูมาก พร้อมกับเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพืน้ที่ดงักล่าว ขณะที่กระทรวงต่างประเทศก็ออกประกาศเตือนให้งดการ
เดินทางเช่นกัน ขณะนี ้CDC ได้ออกค าเตือนระดับ 4 ส าหรับประเทศต่าง ๆ ราว 75 ประเทศ รวมถึงประเทศในทวีปยุโรปหลายแห่ง เช่น 
ออสเตรีย, องักฤษ, เบลเยียม, กรีซ, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, โรมาเนีย, ไอร์แลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก ทัง้นี ้จ านวนผู้ติดเชือ้ในเยอรมนียงัคง
พุ่งสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สงูอายซุึ่งได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด -19 ครบทัง้สองโดสไปตัง้แต่ช่วงต้นปี และกลุม่เด็กและ
เยาวชนซึง่ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิให้ฉีดวคัซีน 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่ งเส็งเปิดลบ 262.35 จุด วิตกโควิดลามยุโรปกระทบเศรษฐกิจโลก  ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดปรับตวัลงใน
วนันี ้เนื่องจากนกัลงทุนวิตกกงัวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในยโุรป และการบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้ดชันีฮัง่เสง็เปิดตลาดที่ 24,688.99 จดุ ลดลง 262.35 จดุ หรือ -1.05% 

 (+) Bitcoin ร่วงทะลุ $56,000 หลังเจ้ามือโอนเหรียญที่ไม่ได้เคลื่อนไหวนาน 8 ปี ราคาของ Bitcoin นัน้ดเูหมือนวา่จะมีการปรับตวัลงอีก
ครัง้หนึง่ โดยได้ทะลรุะดบั 56,000 ดอลลาร์ลงไปแตะจดุต ่าอยูท่ี่ระดบั 55,600 ดอลลาร์ ซึ่งเหตกุารณ์ดงักลา่วนัน้มีขึน้หลงัจากเจ้ามือได้มีการ
โอนเหรียญที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานถึง 8 ปี ราคา BTC ได้มีการปรับตัวร่วงลงมาตัง้แต่ตอนช่วง เช้ามืดที่ผ่านมา โดยเร่ิมร่วงลงมาหลุด 
56,000 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะมีความพยายามในการปรับตวัขึน้มาเคลื่อนไหวที่ระดบั 57,000 ดอลลาร์ (ณ เวลา 11.26น.) ซึ่งไมม่ีใครรู้ถึง
สาเหตทุี่แท้จริงของการร่วงครัง้นี ้แตม่นัเกิดขึน้หลงัจากที่มีการโอนเหรียญของนกัลงทนุรายใหญ่ที่ไม่เคยเคลือ่นไหวมาตัง้แตก่่อนปี 2013 หรือ
ราว ๆ 8 ปีก่อน จ านวนการโอนนัน้อยู่ที่ 1,299 BTC จนท าให้นกัลงทนุรายย่อยผู้กลวัว่าการโอนดงักลา่วนัน้หมายถึงการน าเหรียญในช่วงยคุ
แรกๆมาเทขายเพิ่มเติม  

 (-) ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึน้-สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลง เนื่องจากนกัลงทุนกังวลว่า การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ในยโุรปจะสง่ผล
กระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี เปิดเผยว่า รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการจ ากัดที่
เข้มงวดมากขึน้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมไปถึงสกุลเงินดอลลาร์ยงัคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั โดยดัชนี
ดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลือ่นไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.52% แตะที่ 96.5379 เมื่อคืนนี ้

 (+/-) เกาหลีใต้เปิดเรียนทั่วประเทศ-นักเรียนกลับมาโรงเรียนทุกระดับชัน้ โรงเรียนทกุระดบัชัน้ทัว่เกาหลีใต้กลบัมาเปิดเรียนแบบปกติ 
ให้นกัเรียนกลบัมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งนบัตัง้แต่เกิดการระบาดของโควิดในช่วงต้นปี 2563  โรงเรียนในเกาหลีใต้ต้องท าการสอนออนไลน์ หรือ
เปิดๆ ปิดๆ ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด แตน่ี่เป็นครัง้แรกที่โรงเรียนทัว่ประเทศกลบัมาเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึง่เป็นไปตาม
แผนการอยู่ร่วมกับโควิดที่รัฐบาลวางเอาไว้ แม้ชาวเกาหลีใต้จะได้รับการฉีดวคัซีนแล้วกว่า 78.8% แต่นกัเรียนที่มาโรงเรียนยงัคงต้องส วม
หน้ากากอนามยั รักษาระยะหา่ง และหากพบโรงเรียนไหนมีนกัเรียนติดเชือ้โควิดเพิ่มจนนา่เป็นหว่ง ก็สามารถกลบัไปใช้วิธีการสอนออนไลน์ได้
ตามสถานการณ์ ช่วงสปัดาห์ที่ผา่นมา เกาหลใีต้พบผู้ติดเชือ้รายวนัประมาณวนัละ 3,000 คน ซึง่แม้รัฐบาลจะผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์
หลายอยา่งแล้ว แตก็่ขอให้ประชาชนไมป่ระมาทและปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัโควิดอยา่งเคร่งครัด 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ 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 าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 22 พ.ย. 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.34M** 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 
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