
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,772 1,766 1,758 

1,809 1,821 1,833 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดทรงตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง  แมจ้ะเผชิญกับปัจจัยกดดันหลายประการ  ไดแ้ก่  (1.) การอ่อนค่าของยูโร  หลงั Ifo เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี
ปรบัตวัลงเป็นเดอืนที่ 5 ติดต่อกนัสู่ระดบั 96.5 ในเดือนพ.ย.  (2.) ความเห็นในเชงิ Hawkish ของนางแมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก ที่กล่าววานนีว้่า เธอเปิดกวา้งส าหรบัการเรง่อตัราการ
ลดการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามมาตรการ QE หากอตัราเงินเฟ้อยงัคงสงูขึน้และการเติบโตของต าแหน่งงานยงัคงแข็งแกรง่ (3.) การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐัที่แข็งแกรง่  อาทิ ตวัเลขผูย้ื่นขอ
สวสัดิการว่างงานทีล่ดลงเกินคาดสูร่ะดบั 199,000 รายซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 50 ปี, ประมาณการครัง้ที่ 2 GDP ประจ า Q3/2021 ขยายตวั 2.1% สงูกว่าประมาณการครัง้แรก, ผลส ารวจ
ของม.มิชิแกนที่แสดงใหเ้ห็นว่าความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคปรบัตวัดีขึน้ในเดือนพ.ย.  และการใชจ้่ายส่วนบคุคลซึ่งคิดเป็นสดัส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐัพุ่งขึน้ 1.3% 
ในเดือนต.ค. (4.) รายงานการประชมุเฟดประจ าเดือนพ.ย.ที่แสดงใหเ้หน็วา่เฟดพรอ้มเรง่ลด QE เพื่อเปิดทางส าหรบัการขึน้ดอกเบีย้  ปัจจยัที่กล่าวมาหนนุดชันีดอลลารใ์หแ้ข็งค่าแตะระดบัสงูสดุ
ในรอบ 16 เดือนครัง้ใหม่  จนกดดันใหร้าคาทองค ารว่งลงแตะระดับต ่าสุดบริเวณ  1,778.48 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนจะมีแรงซือ้ Buy the dip เขา้มาพยงุราคาเอาไว ้ ส่งผลใหร้าคาดีดขึน้มาปิด
ทรงตวัแมจ้ะเผชญิกบัแรงกดดนัที่กล่าวมาก็ตาม  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัเนื่องจากตลาดเงิน  ตลาดทนุและตลาด
ทองค าของสหรฐั จะปิดท าการในวนัขอบคณุพระเจา้ (Thanksgiving Day)  ท าใหป้ริมาณการซือ้ขายจะเบาบางกว่าปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1796.24 1778.48 1788.70 1788.30 -0.40 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,832.06 24.46 96.06 

MA 50 Days 1,789.20 23.52 94.35 

MA 200 Days 1,791.16 25.21 92.38 

RSI 9 Days 36.10 35.38 76.76 

RSI 14 Days 42.94 42.38 73.21 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 991.11 0.00 

ishare 17,021.74 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9711 -0.1840 0.8841 

10 วัน 0.9732 0.4691 0.8362 

20 วัน 0.9620 -0.1717 -0.3202 

50 วัน 0.9161 0.4113 -0.6259 

100 วัน 0.7555 0.1082 -0.1384 

200 วัน 0.4909 0.2245 0.2533 

 

 

25 พฤศจิกายน 2564 

 

 

หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง ราคาพยายามแกว่งตวัออกดา้นขา้งเพ่ือสรา้งฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 
1,778-1,772 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสั้น โดยประเมินแนวตา้นบริเวณ 1,800-1,809 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรก กรอบดา้นบนจะอยู่ที่ 1,820 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,772-1,766  

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,809-1,821  

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,766  

 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผย GDP Q3/64 ขยายตัว 2.1% สูงกว่าประมาณการคร้ังแรก  กระทรวงพาณิชย์สหรฐัเปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้ท่ี 2 ส  าหรับ
ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3/2564 ในวนันี ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรฐัมีการขยายตวั 2.1% โดยสูงกว่าตวัเลขประมาณ
การครัง้แรกท่ีระดบั 2.0% แต่ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 2.2% 

• (-) รายงานประชุมส่งสัญญาณชัด เฟดพร้อมเร่งลด QE เพ่ือเปิดทางขึน้ดอกเบีย้  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมครัง้ล่าสดุ
เมื่อคืนนี ้(24 พ.ย.) โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่าคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ควรเตรียมความพรอ้มในการ
เร่งปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสงูเป็น
เวลานาน  "กรรมการหลายคนของเฟดตระหนักว่า คณะกรรมการ FOMC ควรจะเตรียมความพรอ้มในการปรบัจังหวะเวลาในการลดวงเงิน QE และปรบั
เพิ่มกรอบเป้าหมายของอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ (Federal Funds Rate) ใหเ้รว็ขึน้จากการคาดการณใ์นปัจจุบนั หากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงูกว่า
เป้าหมายของคณะกรรมการ FOMC" เฟดระบุในรายงานการประชุมประจ าวันท่ี 2-3 พ.ย.  ขณะเดียวกัน กรรมการเฟดหลายคนไดเ้นน้ย า้ว่า "ทศันคติ
เก่ียวกับความอดทน" ท่ีมีต่อขอ้มูลท่ีเฟดจะไดร้บัในวนัขา้งหนา้นัน้ ยังคงเป็น "ท่าทีท่ีเหมาะสม" ซึ่งจะช่วยใหเ้ฟดสามารถประเมินความคืบหนา้เ ก่ียวกับ
ห่วงโซ่อุปทาน, ตลาดแรงงาน และเงินเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม  "กรรมการเฟดต่างก็มองว่า คณะกรรมการ FOMC ไม่ควรลงัเลท่ีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสม
ในการจัดการกับแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อท่ีก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อเป้าหมายในการสรา้งเสถียรภาพดา้นราคาและการจา้งงานในระยะยาวของของเฟ ด"  
รายงานการประชุมยังระบุด้วยว่า ในขณะท่ีกรรมการเฟดส่วนใหญ่สนับสนุนแผนการปรบัลดวงเงิน QE ลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลารน์ั้น ได้มี
กรรมการเฟดบางคนตอ้งการใหล้ดวงเงิน QE ในอตัราท่ีเร็วขึน้ เพื่อท่ีจะเปิดทางใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ไดเ้ร็วขึน้  "กรรมการเฟดบางคนระบุว่า การ
ปรบัลดวงเงิน QE ลงมากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลารต์่อเดือนนั้นอาจเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการ FOMC มีสถานะท่ีพรอ้มมากขึน้ในการปรับ
เป้าหมายอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจเผชิญกบัแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อ" รายงานการประชมุเฟดระบุ 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า ขานรับเจ้าหน้าที่เฟดหนุนเร่งลด QE  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(24 พ.ย.) หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนนุใหม้ีการเรง่ปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งจะท าใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าท่ีคาดไว ้ ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.39% แตะท่ี 96.8639 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 115.43 เยน จากระดบั 115.06 
เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9341 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9332 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 
1.2671 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2682 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1199 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1250 
ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.3323 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3381 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7 192 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7223 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่าสุดในรอบกว่า 50 ปี  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 
71,000 ราย สู่ระดบั 199,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งเป็นระดับต ่าท่ีสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 15 พ.ย.2512  ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างง านดังกล่าวต ่ากว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 260,000 ราย และปรบัตวัลงเป็นสปัดาหท่ี์ 8 ติดต่อกนั 

• (-) Ifo เผยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีต ่ากว่าคาดในเดือนพ.ย.  Ifo ซึ่งเป็นสถาบนัวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจของเยอรมนีปรบัตวัลงเป็นเดือนท่ี 5 ติดต่อกนั สู่ระดบั 96.5 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 97.7 ในเดือนต.ค. และต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์
ท่ีระดบั 96.6 

• (+/-) ดาวโจนสปิ์ดลบ 9.42 จุด ผิดหวังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน   ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื่อคืนนี ้(24 พ.ย.) หลงัจาก
บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ซึ่งรวมถึงนอรด์สตรอม และแก๊ป อิงค ์เปิดเผยผลประกอบการท่ีต ่ากว่าคาด อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดใน
แดนบวก โดยไดปั้จจัยหนุนจากแรงซือ้หุน้กลุ่มกลุ่มอสังหาริมทรพัย ์และกลุ่มเทคโนโลยี  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 35,804. 38 จุด ลดลง 
9.42 จุด หรือ -0.03%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,701.46 จุด เพิ่มขึน้ 10.76 จุด หรือ +0.23% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 15,845.23 จุด เพิ่มขึน้ 70.09 จุด 
หรือ +0.44% 

 
 
 

                         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   2.1%** 2.0% 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนต.ค.   -0.5%** -0.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   199K** 268K 

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

 22.00น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5%** -1.0% 

 22.00น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   1.3%** 0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนต.ค.   745K** 800K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนพ.ย.จาก UoM   67.4** 66.8 

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

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   1.0M** -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 ้

 
 

 


