
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,772 1,766 1,758 

1,809 1,821 1,833 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 15.60 ดอลลารต์่อออนซ ์  โดยยงัคงไดร้บัแรงกดดนัต่อเนื่องหลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)เป็นสมัยที่ 2 ซึ่งกระตุน้การคาดการณท์ี่ว่าเฟดมีแนวโนม้ที่จะเร่ิมขึน้อตัราดอกเบีย้ในช่วงกลางปี 2022 หลงัจากที่มาตรการ QE สิน้สุดลง  ซึ่งการคาดการณด์งักล่าว
หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ใหด้ีดตัวสู่ระดับ 1.682% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสปัดาห ์ และต ่ากว่าระดับสูงสุดของปีนีท้ี่ขึน้ไปทดสอบในเดือนมี.ค.เพียง 10 bps 
เท่านัน้  จึงเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ขณะที่ดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 16 เดือนที่ 96.609 นั่นท าใหร้าคาทองค า
รว่งลงหลดุแนวรบัจิตวิทยาบริเวณ 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ และหลดุเสน้ค่าเฉลี่ย 50, 100 และ 200 วนับริเวณ 1,792-1,788 ดอลลารต์่อออนซ ์ จนปรบัตวัลดลงต่อทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ
เกือบ 3 สปัดาหบ์ริเวณ 1,781  ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  แรงขายทองค าเร่ิมจ ากัด  ส่วนหนึ่งเพราะราคาทองค าอยู่ในภาวะขายมากเกินไป  และมีสญัญาณทางเทคนิคบ่งชีว้่าแรงขายเร่ิม
ชะลอตวัลงบา้ง  ประกอบกบัดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงหลงัมารก์ิตเปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการและภาคการผลิตของสหรฐัที่แย่เกินคาด  อีกทัง้กองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ่ม +6.11 ตนั  
ท าใหร้าคาทองค าเร่ิมฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงปลายตลาด  ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  อาทิ  ประมาณการครัง้ที่ 2 GDP ไตรมาส 3/2021, ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทน, จ านวนผู้
ขอรบัสวสัดิการว่างงาน, ดชันี Core PCE, ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM และ FOMC Meeting Minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1812.31 1781.00 1804.62 1788.70 -15.60 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,839.18 24.61 95.87 

MA 50 Days 1,788.47 23.51 94.26 

MA 200 Days 1,791.09 25.23 92.35 

RSI 9 Days 34.82 33.01 76.73 

RSI 14 Days 42.25 40.89 72.73 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 991.11 +6.11 

ishare 17,021.74 -66.19 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9797 0.1171 0.8363 

10 วัน 0.9522 0.4752 0.6791 

20 วัน 0.9611 -0.2555 -0.4880 

50 วัน 0.9158 0.3970 -0.6468 

100 วัน 0.7475 0.1081 -0.1473 

200 วัน 0.4885 0.2268 0.2552 

 

 

24 พฤศจิกายน 2564 

 

 

ราคาขยบัขึน้แต่ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา ขณะที่แรงซือ้ดนัราคาลดลง โดยราคาพยายามเคลื่อนไหวทรงตวัใน
กรอบ ซึ่งหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,809-1,821 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตวัลง
มาเพื่อสรา้งฐานราคา โดยมีแนวรบัในโซน 1,781-1,772 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,809-1,821  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืน $1,781-1,772  

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,821  

 

 



 

 

• (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต ่าสุดรอบ 2 เดือนในพ.ย.  ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี
ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบือ้งตน้ของสหรฐั ปรบัตัวลงสู่ระดับ 56.5 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน 
จากระดับ 57.6 ในเดือนต.ค.  ดัชนี PMI ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคบริการ ขณะท่ีภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่ง โดยไดแ้รงหนุนจากการ
เพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ใหม่และการจา้งงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรบัตวัขึน้  ดชันี PMI ยงัคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว่้า ภาคธุรกิจของสหรฐั
ยงัคงอยู่ในภาวะขยายตวั  ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งตน้ อยู่ท่ี 59.1 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือน จากระดบั 58.4 ในเดือนต.ค.  ส  าหรบัดชันี 
PMI ภาคบริการเบือ้งตน้ อยู่ท่ี 57.0 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน จากระดบั 58.7 ในเดือนต.ค. 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า กังวล PMI ภาคบริการสหรัฐชะลอตัว  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(23 พ.ย.) หลงัจากไอเอชเอส มารก์ิต เปิดเผยดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหรฐัชะลอตวัลง  ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.06% แตะที่ 96.4841 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2682 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2697 ดอลลารแ์คนาดา อย่างไรก็ดี ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ี
ระดบั 115.06 เยน จากระดบั 114.94 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9332 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9331 ฟรงัก ์ ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.1250 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1233 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.3381 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3385 ดอลลาร ์
ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7223 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7225 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) เยอรมนีเตือนประชาชนเร่งฉีดวัคซีน เหตุโควิดระบาดช่วงฤดูหนาว  นายเยนส ์สปาหน์ รฐัมนตรีสาธารณสขุเยอรมนีไดเ้ตือนใหป้ระชาชนเขา้รบั
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 พรอ้มเนน้ย า้ว่าการฉีดวคัซีนเป็นกญุแจส าคญัในการมีชีวิตรอด  นายสปาหน์แถลงต่อสื่อมวลชนว่า "บางคนอาจคิดว่าน่ี
เป็นการมองโลกในแง่รา้ยเกินไป แต่ในช่วงปลายฤดหูนาวนี ้ประชาชนเกือบทกุคนในเยอรมนีจะไดฉี้ดวคัซีน หายป่วย หรือเสียชีวิต ? นั่นคือความเป็นจริง" 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 194.55 จุด รับแรงซือ้หุ้นพลังงาน-หุ้นแบงก ์ ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคืนนี ้(23 พ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจาก
การพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน า้มัน WTI ทะยานขึน้กว่า 2% ขณะท่ีหุ้นกลุ่มธนาคารดีดตัวขึน้ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รฐับาลสหรฐั อย่างไรก็ดี การพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรไดส้รา้งแรงกดดนัต่อกลุ่มเทคโนโลยี และเป็นปัจจัยฉุดดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบ  
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 35,813.80 จุด เพิ่มขึน้ 194.55 จุด หรือ +0.55%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,690.70 จุด เพิ่มขึน้ 7.76 จุด หรือ 
+0.17% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,775.14 จดุ ลดลง 79.62 จดุ หรือ -0.50% 

• (+/-) หุ้นแบงกร์่วงระนาว ผวาวิกฤตค่าเงินตุรกีลามยุโรป  ราคาหุน้ BBVA ซึ่งเป็นธนาคารสเปน ดิ่งลง 1.2% แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือนในวนันี ้
เนื่องจากนักลงทุนมองว่า BBVA เป็นธนาคารท่ีจะไดร้บัผลกระทบมากท่ีสดุจากวิกฤตการเงินในตุรกี  นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัคาดว่า BNP Paribas ซึ่งเป็น
ธนาคารฝรั่งเศส และ ING Groep ซึ่งเป็นธนาคารเนเธอรแ์ลนด ์จะไดร้บัผลกระทบเช่นกนั เนื่องจากมีการด าเนินธุรกิจในตรุกี  ทางดา้น UniCredit ซึ่งเป็น
ธนาคารอิตาลี ก าลงัเตรียมถอนการลงทุนออกจากตุรกี  ขอ้มลูจากธนาคารเพื่อการช าระหนีร้ะหว่างประเทศ (BIS) ระบุว่า ธนาคารสเปนไดป้ล่อยสินเชื่อ
ในตรุกีมากท่ีสดุในบรรดาธนาคารของยโุรป โดยคิดเป็นวงเงินเกือบ 6.3 หมื่นลา้นดอลลาร ์ตามมาดว้ยธนาคารฝรั่งเศส เยอรมนี องักฤษ สหรฐั ญ่ีปุ่ น และ
อิตาลี  ทั้งนี ้ ค่าเงินลีราของตุรกียังคงดิ่งลงอย่างต่อเน่ืองแตะระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะท่ีปรับตัวลงติดต่อกัน 11 วันท าการ หลังจากท่ี
ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออรโ์ดกนั ผูน้  าตรุกี ไดอ้อกมาปกป้องการใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงินของรฐับาล แมอ้ตัราเงินเฟ้อพุ่งขึน้เกือบ 20% 

• (+/-) WHO เตือน ตัวเลขผู้เสียชีวิตในยุโรปเพราะโควิดอาจพุ่งถึง 2.2 ล้าน ภายในมี.ค. 2022  ส านักงานองคก์ารอนามัยโลก (WHO) ประจ า
ภาคพืน้ยโุรปเตือนว่า ตวัเลขผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในภมูิภาคนีอ้าจเพิ่มขึน้ไดอ้ีกถึง 700,000 คนในช่วงเวลา 4 เดือนจากนี ้หากไม่เรง่ด  าเนินแผนการฉีด
วคัซีนป้องกันโคโรนาไวรสัใหเ้ร็วกว่าท่ีเป็นอยู่  ส  านักงานองคก์ารอนามยัโลกประจ าภาคพืน้ยุโรป ออกแถลงการณ์ในวนัจันทรท่ี์ระบุว่า ตั วเลขผูเ้สียชีวิต
จาก 53 ประเทศภมูิภาคยโุรปมีจ านวนถึงเกือบ 4,200 คนในช่วงสปัดาหท่ี์ผ่านมา ซึ่งเป็นระดบัท่ีสงูกว่าท่ีรายงานในช่วงปลายเดือนกนัยายนถึง 2 เท่า 

 

                         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   57.6** 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   53.4** 52.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.6** 58.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   56.6** 54.6 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   58.2** 57.8 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   58.6** 59.1 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   59.1** 58.4 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   57.0** 58.7 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด ์   11** 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 ้

 
 

 


