
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800 1,786 1,772 

1,820 1,833 1,848 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดดิ่งลง 40.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ หรือ -2.19%   แมร้ะหว่างวันราคาทองค าจะพยายามดีดตัวขึน้ทดสอบระดับสงูสุดบริเวณ 1,849.05 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ราคา
ทองค าปรบัตวัลดลงหลงัจากนัน้  พรอ้มกบัปรบัตวัลงแรงในทนัทีที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศว่า เขาไดเ้สนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)เป็น
สมยัที่ 2 ท าใหต้ลาดมองวา่  แนวโนม้นโยบายการเงินภายใตก้ารน าของนายพาวเวลจะมีจดุยืนที่ผ่อนคลาย “นอ้ยกว่า” ภายใตก้ารน าของนางลาเอล เบรนารด์ที่เป็นอีกหนึ่งตวัเก็ง  นอกจากนีย้งั
กระตุน้การคาดการณว์่า  เฟดจะเดินหนา้ถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการเงินและด าเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่งแตะระดับสูงสุดนับตัง้แต่ ปี 1990  สะทอ้นจาก
สญัญา Fed fund futures ซึ่งบ่งชีก้ารคาดการณอ์ัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ของเฟด ไดป้รบัตัวรบัโอกาส 100% ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในเดือนมิ.ย. 2022 ซึ่งเพิ่มขึน้จากโอกาสกว่า 90% ในช่วง
ก่อนการประกาศว่าประธานาธิบดีไบเดนจะเสนอชื่อใครใหด้  ารงต าแหน่งประธานเฟด  การคาดการณด์งักล่าว  หนนุดชันีดอลลารใ์หแ้ข็งค่าแตะ 96.549 ซึ่งเป็นระดบัสงูที่สดุนบัตัง้แต่ก.ค. 2020 
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดับ 1.63% จนเป็นปัจจัยส าคัญที่กดดนัใหร้าคาทองค าหลุดแนวรบัส าคัญจนกระตุน้แรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติม  นั่นท าให้
ราคาทองค าดิง่ลงแรงจนแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาหบ์ริเวณ 1,801.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีผูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการจากมารก์ิต  และดชันีภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด  ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1849.05 1801.60 1844.80 1804.30 -40.50 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,847.37 24.79 95.70 

MA 50 Days 1,788.98 23.53 94.18 

MA 200 Days 1,791.13 25.25 92.32 

RSI 9 Days 42.49 46.57 75.08 

RSI 14 Days 47.98 50.74 71.62 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 985.00 0.00 

ishare 17,087.93 35.97 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9731 0.4848 0.8396 

10 วัน 0.9002 0.2115 0.1898 

20 วัน 0.9546 -0.3737 -0.6581 

50 วัน 0.9161 0.3645 -0.6532 

100 วัน 0.7362 0.1094 -0.1566 

200 วัน 0.4853 0.2290 0.2576 
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หลงัจากทิง้ตวัลงแรง อาจมีแรงชอ้นซือ้ท าก าไรระยะสัน้หนนุราคาฟ้ืนขึน้โดยราคามีโอกาสทดสอบแนวตา้นโซน 1,820-
1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได ้แสดงถึงแรงซือ้ในระดบัจ ากัด ราคามีแนวโนม้
อ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัโซน  1,801-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์อีกครัง้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,833-1,820  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืน $1,801-1,800  

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,833  

 

 



 

 

• (+) 'ดูเตรเต้' ประณามความตึงเครียดล่าสุดในทะเลจีนใต้ หลังเรือจีนฉีดน ้าใส่เรือฟิลิปปินส ์ ในวนัจันทร ์(22 พ.ย.) ประธานาธิบดีฟิลิปปินส ์โรด
ริโก ดเูตรเต ้กล่าวประณามความตงึเครียดล่าสดุในทะเลจีนใต ้หลงัจากท่ีเรือตรวจการณช์ายฝ่ังของจีนใชห้วัฉีดแรงดนัสงูยิงน า้ใส่เรือของฟิลิปปินสห์ลาย
ล า  ประธานาธิบดีดูเตรเต ้กล่าวท่ีการประชุมสดุยอด อาเซียน-จีน แบบออนไลน ์ซึ่งมีประธานาธิบดีจีน สี จิน้ผิง เป็นเจา้ภาพ โดยกล่าวว่า ฟิลิปปินส์ขอ
ประณามเหตุเผชิญหนา้ท่ีแนวสนัดอน Ayungin Shoal และเป็นกงัวลต่อกิจกรรมท่ีก าลงัเกิดขึน้ในบริเวณนัน้  ผูน้  าฟิลิปปินสก์ล่าวดว้ยว่า เหตุการณนี์ไ้ม่
เป็นผลดีต่อความสัมพันธข์องสองประเทศและความเป็นหุน้ส่วนร่วมกัน  ค ากล่าวของนายดูเตรเตถื้อเป็นท่าทีแข็งกรา้วซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนกับ
ผูน้  าฟิลิปปินสผ์ูนี้ท่ี้มีความสมัพนัธอ์นัดีกับรฐับาลจีนมาตลอดนบัตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่งเมื่อปี ค.ศ. 2016 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า ขานรับไบเดนเสนอชื่อพาวเวลน่ังปธ.เฟดสมัยสอง  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(22 พ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนตัดสินใจเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคา ร
กลางสหรฐั (เฟด) เป็นสมยัท่ี 2  ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.52% 
แตะท่ี 96.5379 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 114.94 เยน จากระดบั 113.95 เยน และแข็งค่าเมื่อเที ยบกับฟรงักส์วิส ท่ี
ระดับ 0.9331 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9286 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2697 ดอลลารแ์คนาดา จาก
ระดบั 1.2660 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.1233 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1289 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่า
ลงสู่ระดบั 1.3385 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3446 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 0.7225 ดอลลาร ์จากระดบั 0.7235 ดอลลาร ์

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 17.27 จุด รับไบเดนหนุนพาวเวลน่ังปธ.เฟด  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคืนนี้ (22 พ.ย.) หลังจาก
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนตดัสินใจเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เป็นสมยัท่ี 2 อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 
และ Nasdaq ปิดในแดนลบ โดยได้รบัแรงกดดันจากการพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐั  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 
35,619.25 จุด เพิ่มขึน้ 17.27 จุด หรือ +0.05% , ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,682.94 จุด ลดลง 15.02 จุด หรือ -0.32% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 15,854.76 
จดุ ลดลง 202.68 จดุ หรือ -1.26% 

• (-) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกว่าคาดในเดือนต.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดัชนี Chicago Fed 
National Activity Index (CFNAI) ปรบัตัวขึน้สู่ระดบั +0.76 ในเดือนต.ค. และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ +0.17 จากระดบั -0.18 ในเดือน
ก.ย.  การดีดตวัของดชันีไดร้บัแรงหนนุจากการปรบัตวัขึน้ของการจา้งงานและการบริโภค 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพ่ิมขึน้ในเดือนต.ค. สวนทางคาดการณ ์ สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบา้นมือสองปรบัตวัขึน้ 0.8% สู่ระดบั 6.34 ลา้นยูนิตในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะหท่ี์คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 6.20 ลา้นยู
นิต  อย่างไรก็ดี ยอดขายบา้นมือสองยงัคงถูกกดดนัจากราคาบา้นท่ีพุ่งสงู , สต็อกบา้นท่ีลดลง และการขาดแคลนวสัดุก่อสรา้ง  เมื่อเทียบรายปี ยอดขาย
บา้นลดลง 5.8% ในเดือนต.ค.  ส่วนสต็อกบา้นในตลาดลดลง 12% สู่ระดบั 1.25 ลา้นยนิูตในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี 

• (-) เป็นทางการแล้ว! "ไบเดน" ตัดสินใจเลือก "พาวเวล" น่ังเก้าอีป้ระธานเฟดสมัย 2  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศในวนันีว่้า เขาไดเ้สนอชื่อ
นายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เป็นสมยัท่ี 2  ทัง้นี ้นายพาวเวลจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีในเดือนก.พ.
2565 โดยเขาเขา้รบัต าแหน่งประธานเฟดในเดือนก.พ.2561 หลงัจากท่ีอดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดเ้สนอชื่อนายพาวเวลใหด้  ารงต าแหน่งดงักล่าว
ต่อจากนางเจเน็ต เยลเลน  อย่างไรก็ดี แมป้ธน.ไบเดนเสนอชื่อนายพาวเวลเป็นประธานเฟดสมยัท่ี 2 แต่นายพาวเวลก็ตอ้งผ่านการรบัรองจากวุฒิสภา
สหรฐั ขณะที่สมาชิกวฒุิสภาบางรายมีแนวโนม้ท่ีจะคดัคา้นการเขา้รบัต าแหน่งประธานเฟดของนายพาวเวล 

• (+/-) ออสเตรียเร่ิมล็อกดาวนท่ั์วประเทศแล้ววันนี้ หลังโควิดลามไม่หยุด  ออสเตรียเริ่มบงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวนท์ั่วประเทศในวนันี ้หลงัจ านวน
ผู้ติดเชือ้โควิด-19 พุ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง  ทั้งนี ้รฐับาลจะบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวเป็นเวลา 10 วัน และอาจขยายเวลาเป็น 20 วัน  การ
ประกาศล็อกดาวนเ์ต็มรูปแบบของออสเตรียในครัง้นีถื้อเป็นครัง้ท่ี 4 นับตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีท่ีแลว้ และเป็นประเทศแรกในยุโรป
ตะวนัตกท่ีประกาศล็อกดาวนใ์นช่วงฤดใูบไมร้่วงในปีนี ้ นอกจากนี ้รฐับาลยงัไดอ้อกค าสั่งใหช้าวออสเตรียจะตอ้งเขา้รบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ตัง้แต่วนัท่ี 
1 ก.พ.2565 ขณะที่ออสเตรียมีอตัราการฉีดวคัซีนครบโดสเพียง 66% โดยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการฉีดวคัซีนต ่าท่ีสดุในยุโรปตะวนัตก 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 22 พ.ย. 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนต.ค.   6.34M** 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 ้

 
 

 


