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สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,792.84-1,812.31 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยเคลื่อนไหวทิศทาง Sideway Down หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ร่วงลงถึง 
40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีปัจจยักดดนัราคาจากดชันีดอลลาร์เพิ่มขึน้และสกุลเงินยโูรออ่นคา่ลง เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่ การแพร่ระบาดรอบใหมข่องโรคโควิด-19 ใน
ยโุรปจะสง่ผลกระทบตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ รวมถึงนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเปิดเผยวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ภายใต้การด ารงต าแหน่งประธาน
สมยัท่ี 2 ของนายเจอโรม พาวเวล จะมีบทบาทส าคญัในระยะยาวในการป้องกนัไมใ่ห้ภาวะเงินเฟ้อกลายเป็นปัญหาเรือ้รัง นอกจากนี ้เธอยงัได้ให้ความเห็นวา่ ภาวะ
เงินเฟ้อในช่วงนีเ้กิดจากความไมส่มดลุของอปุสงค์และอปุทาน และแสดงความมัน่ใจวา่ ราคาท่ีพุง่สงูขึน้จะปรับตวัลดลงในท่ีสดุ ขณะท่ีกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
(IMF) ระบถุึงความเสี่ยงในการใช้สกลุเงินบิตคอยน์ โดยแนะน าให้เอลซลัวาดอร์หลีกเลี่ยงการใช้สกลุเงินดงักลา่วในการช าระหนีต้ามกฎหมาย รวมถึงตลาดหุ้นเอเชีย
ปิดภาคเช้าร่วง หลงัจากท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดนเสนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล ให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมยัท่ี 2 ซึง่ตอกย า้ความ
เป็นไปได้ท่ีเฟดจะปรับลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) ในอีกไมช้่า ประเดน็ดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัท่ีช่วยหนนุราคาทองค า
ได้ ส าหรบัคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขัน้ต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต รวมทัง้ดชันี
ภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด์ ทัง้นีบ้ริเวณแนวต้านโซน 1,820-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาทองค าไมส่ามารถยืนเหนือโซนดงักลา่วได้แนะน า
แบง่ทองค าออกขาย เพื่อรอซือ้ในโซนแนวรับ 1,801-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุให้ชะลอการเข้าซือ้ออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
23/11/2564 17:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.30 1,797.11 -7.19 -0.40 

Spot Silver ($) 24.16 23.90 -0.26 -1.08 

เงนิบาท (฿/$) 33.02 33.08 0.06 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,750 28,200 -550 -1.91 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 79.54 78.98 -0.56 -0.70 

ดชันดีอลลาร ์ 96.50 96.41 -0.10 -0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.1237 1.1263 0.00 0.23 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,786    1,772   1,766 

        1,809    1,820   1,833 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,800-1,809  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืน $1,786 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,833  

 

 

 



 

 

 (+) IMF แนะเอลซัลวาดอร์เล่ียงใช้บิตคอยน์ช าระหนีต้ามกฎหมาย เหตรุาคาผนัผวนกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุถึงความเส่ียงในการใช้
สกลุเงินบติคอยน์ โดยแนะน าให้เอลซลัวาดอร์หลีกเล่ียงการใช้สกุลเงินดงักล่าวในการช าระหนีต้ามกฎหมาย"เน่ืองจากราคาของบิตคอยน์มีความผนัผวนสูง 
การก าหนดให้บิตคอยน์เป็นสกุลเงินท่ีใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมายจึงสร้างความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค , ความโปร่งใส และ
เสถียรภาพทางการเงิน ทัง้ยงัเพิ่มภาระหนีส้ินทางการคลงัท่ีอาจเกิดขึน้ด้วย" IMF เปิดเผยในแถลงการณ์สรุปของรายงาน 2021 Article IV Mission to El 
Salvador IMF ระบวุา่ "จากความเส่ียงดงักล่าว รัฐบาลจงึไม่ควรให้บติคอยน์เป็นสกลุเงินท่ีใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าท่ีของ IMF แนะน าว่า ควร
จ ากดัขอบเขตทางกฎหมายบติคอยน์ให้แคบลง และเรียกร้องให้ด าเนินการวางกฎระเบียบ และตรวจสอบระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่นีอ้ย่างรัดกุม "ส านกั
ข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความเคล่ือนไหวดังกล่าวเกิดขึน้ หลังจากท่ีรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ได้ประกาศรับรองบิตคอยน์เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการ
เช่นเดียวกบัดอลลาร์สหรัฐเม่ือเดือนก.ย.ท่ีผ่านมา 

 (+) รีพับลิกันค้านข้อบังคับฉีดวัคซีนของไบเดน อ้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเพียงพอ เว็บไซต์ U.S. News and World Report รายงานว่า พรรครีพบั
ลิกนัพยายามขดัขวางข้อบงัคบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยอ้างว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของประชาชนมีเพียงพอแล้ว 
แม้วา่ยอดผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 เพิ่มสงูขึน้ทัว่ประเทศ สมาชิกพรรครีพบัลิกนัระบวุา่ ผู้ ท่ีหายป่วยจากโควิด-19 มีภูมิคุ้มกนัโรคเพียงพอ ฉะนัน้จึงไม่จ าเป็นต้องฉีด
วคัซีนป้องกนัโควดิเพิ่มเตมิ ด้านรัฐฟลอริดาได้ร่างกฎหมายประจ ารัฐเก่ียวกบัภมูิคุ้มกนัตามธรรมชาตเิม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยสัง่การให้ธุรกิจภาคเอกชนเปิด
โอกาสให้พนกังานมีสิทธ์ิเลือกไม่ฉีดวคัซีนได้ หากแสดงหลกัฐานว่ามีภูมิคุ้มกนัตามธรรมชาติเกิดจากการติดเชือ้ก่อนหน้านี ้ขณะเดียวกนั พรรครีพบัลิกนัยงั
ได้ผลกัดนัมาตรการเดียวกนันีใ้นรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการบงัคบัฉีดวคัซีน อย่างไรก็ตาม ข้อมลูจากศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคสหรัฐ (CDC) ระบุว่า ผู้ ท่ีหาย
ป่วยจากโควดิ-19 แล้วแตไ่ม่ยอมเข้ารับการฉีดวคัซีนมีโอกาสที่จะตดิเชือ้ซ า้อย่างมาก 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งปิดเช้าลบ 252.85 จุด วติกโควดิยุโรปกระทบเศรษฐกิจโลก ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในเช้าวนันี ้เน่ืองจากนกั
ลงทนุวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในยุโรป และการบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึง่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ดชันี
ฮัง่เส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 24,698.49 จดุ ลดลง 252.85 จดุ หรือ -1.01%  

 (-) เยลเลนเช่ือพาวเวลบริหารเฟดสมัย 2 จะป้องกันไม่ให้เงนิเฟ้อเป็น "ปัญหาเรือ้รัง" นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเปิดเผยว่า ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ภายใต้การด ารงต าแหน่งประธานสมยัท่ี 2 ของนายเจอโรม พาวเวล จะมีบทบาทส าคญัในระยะยาวในการป้องกนัไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อกลายเป็น 
ปัญหาเรือ้รัง นอกจากนี ้เธอยงัได้ให้ความเหน็วา่ ภาวะเงินเฟ้อในช่วงนีเ้กิดจากความไม่สมดลุของอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนปัญหาคอขวดทางเศรษฐกิจ
ท่ีจ าเป็นต้องแก้ไข และแสดงความมัน่ใจว่า ราคาท่ีพุ่งสูงขึน้จะปรับตวัลดลงในท่ีสุด ทัง้นี ้นางเยลเลนกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐก าลงัข ยายตวัอย่างแข็งแกร่ง 
และมีแนวโน้มที่จะด าเนินตอ่ไปในปีหน้า  

 (-) จีนเตรียมส่งเสริมการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ส านกังานการบนิพลเรือนของจีน (CAAC) ประกาศเตรียมใช้มาตรการรอบด้านเพ่ือกระตุ้น
ให้อตุสาหกรรมการบนิของจีนฟืน้ตวัตอ่เน่ือง CAAC ระบวุา่ จะมุ่งมัน่ส่งเสริมการฟืน้ตวัอย่างยัง่ยืนและมีเสถียรภาพของภาคส่วนนี ้โดยมุ่งเน้นท่ีการป้องกนั
และควบคมุโควิด-19 และการด าเนินงานท่ีปลอดภยัของอุตสาหกรรม CAAC จะใช้นโยบายและมาตรการสนบัสนนุต่าง ๆ ส าหรับภารกิจด้านท่ีส าคญั เช่น 
การด าเนินงานท่ีปลอดภัย, การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด, การส ารวจศกัยภาพทางตลาด, การส่งเสริมประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากร, 
ความสามารถในการสนบัสนุนการด าเนินงาน และอ่ืน ๆ ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า เพ่ือจะกระตุ้นกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดการบินเพิ่มขึน้ CAAC ได้
สนบัสนนุให้สายการบนิ สนามบนิ และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ เปิดตวัผลิตภณัฑ์บริการท่ีแตกตา่งและออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือให้สอดคล้องกบั
ความต้องการท่ีหลากหลายจากลกูค้า 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 7.01 จุด รับความหวังรัฐบาลกระตุ้นศก. ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี  ้ โดย
ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,589.09 จุด เพิ่มขึน้ 7.01 จุด หรือ +0.20% ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ตลาดหุ้นจีนดีดตวัขึน้หลังจากนายหล่ี เค่อเฉียง 
นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า เศรษฐกิจจีนก าลงัเผชิญกบัแรงกดดนัช่วงขาลง แต่รัฐบาลจีนจะใช้มาตรการเพ่ือพยุงเศรษฐกิจให้สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์
ดงักล่าว รัฐบาลจีนจะสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และขณะนีรั้ฐบาลก าลังพิจารณาใช้นโยบายต่าง ๆ ซึง่รวมถึงการปรับลดภาษี และการสนับสนนุภาค
ธุรกิจ 

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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   57.6** 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.4** 52.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   58.6** 58.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.6** 54.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   58.2** 57.8 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   58.6** 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 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


