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สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตัวในกรอบ 1,788.26-1,808.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์ขาขึน้ หลงัจากวานนี ้
ราคาทองค าเคลื่อนไหวทรงตวัอยู่ในกรอบแคบและมีปริมาณการซือ้ขายท่ีเบาบางกว่าปกติ เนื่องจากตลาดเงินตลาดทนุและตลาดทองค าของสหรัฐปิดท า
การ ในวนันีม้ีปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชียปิดภาคเช้าทรุดตัวหนักสุดในรอบ 2 เดือน เน่ืองจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ท่ีพบในแอฟริกาใต้ฉุดความ
เชื่อมัน่ของนกัลงทนุและหนัไปหาการลงทนุในสินทรัพย์ปลอดภยั ทางด้านองค์การอนามยัโลก (WHO) เตรียมจดัการประชมุวาระพิเศษในวนันี ้(26 พ.ย.) 
เพื่อหารือเกี่ยวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ท่ีพบในแอฟริกาใต้ รวมถึงสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าเทียบเยน เนื่องจากนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงินเยนซึง่
เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะท่ีรายงานจากแพลตฟอร์มข่าวกรองด้านการตลาด Blockdata ท่ีเผยแพร่เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน ชีใ้ห้เห็นว่าเครือข่าย 
Bitcoin มีประมวลผลช าระเงินยู่ท่ีประมาณ 489,000 ล้านดอลลาร์เฉลี่ยต่อไตรมาสในปีนี ้แซงหน้า Paypal และเตรียมเทียบชัน้กบั Mastercard ในอีก 5 
ปี ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีสกดัช่วงบวกของทองค า ส าหรับคืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส าคญั ทัง้นีห้ากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ
บริเวณ 1,778-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซือ้ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ราคาทองค ายงัคงปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณ 1,800-
1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจพิจารณาการปิดสถานะซือ้ แต่หากผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
26-11-2564 16:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.50 1,804.74 16.24 0.91 

Spot Silver ($) 23.58 23.43 -0.15 -0.64 

เงนิบาท (฿/$) 33.38 33.58 0.20 0.60 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,350 28,700 350 1.23 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 82.24 77.64 -4.60 -5.59 

ดชันดีอลลาร ์ 96.79 96.37 -0.42 -0.43 

เงนิยโูร (€/$) 1.1210 1.1259 0.00 0.44 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,772    1,766   1,758 

        1,809    1,821   1,833 

 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,778-1,772  

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,800-1,809  

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 



 

 

 (+) จีนย า้ไม่ประนีประนอมประเด็นไต้หวัน เตือนสหรัฐไม่ควรสร้างภาพลวงตา  กระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยในวนันีว้่า จะไม่มีการประนีประนอม
เก่ียวกบัไต้หวนั และสหรัฐไม่ควรมีภาพลวงตาใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนี ้พร้อมเสริมว่า สหรัฐได้กระท าการยั่วยุหลายครัง้เก่ียวกบัหลายประเด็น ความเคล่ือนไหว
ดงักล่าวมีขึน้ หลังประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนได้กล่าวเตือนปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐหลงัเสร็จสิน้ก่อนประชุมออนไลน์เม่ือสัปดาห์ท่ี ผ่านมาว่า การท่ีสหรัฐ
สนับสนุนความเป็นเอกราชของไต้หวนันัน้เป็นการ "เล่นกับไฟ" จีนระบุว่า ไต้หวนัเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวท่ีสุดในความสัมพันธ์กับสหรัฐ ซึ่ งเป็นประเทศท่ี
สนบัสนนุและจดัหาอาวธุให้แก่ไต้หวนั ทัง้นี ้โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนระบวุ่า "โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นไต้หวนั จีนไม่มีพืน้ส าหรับการประนีประนอม 
และฝ่ายสหรัฐไม่ควรมีภาพลวงตาใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนี"้ 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน เหตุนลท.แห่ซือ้เงนิเยนจากวติกไวรัสกลายพันธ์ุ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าบริเวณกรอบบน 114 เยนในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทุนได้เข้าซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เพราะมีความกังวลเก่ียวกับข่าวการพบไวรัสโควิด -19 สาย
พนัธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 114.69-114.70 เยน เทียบกบั 115.35-115.45 เยนท่ี
ตลาดลอนดอนเม่ือเวลา 16.00 น. และ 115.38-115.39 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้ขณะท่ีตลาดเงินสหรัฐปิดท าการเม่ือวานนีเ้น่ือง
ในวนัขอบคุณพระเจ้า ยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.1224-1.1224 ดอลลาร์ และ 128.72-128.73 เยน เทียบกับ 1.1205-1.1215 ดอลลาร์ และ 129.30-129.35 เยนท่ี
ตลาดลอนดอน และ 1.1215-1.1216 ดอลลาร์ และ 129.40-129.44 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือวานนี ้

 (+) เซี่ยงไฮ้ส่ังชะลอท่องเที่ยว-เดินทางระหว่างเมืองหลังพบติดโควิด 3 ราย ทางการเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนเตรียมใช้มาตรการจ ากัดกิจกรรมด้านการ
ทอ่งเที่ยวภายในเมือง ขณะท่ีพืน้ท่ีโดยรอบจะปรับลดการให้บริการขนส่งมวลชน หลงัพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ทางภาคตะวนัออกของประเทศ ข้อมลูจาก
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) เผยว่า เมืองเซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึน้ 3 รายเม่ือวานนี ้(25 พ.ย.) และเป็นผู้ติดเชือ้กลุ่ม
ล่าสดุท่ีแสดงอาการของโรค ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ เมืองเซี่ยงไฮ้ได้สัง่ให้บริษัททอ่งเท่ียวยกเลิกการจดักิจกรรมการทอ่งเท่ียว ออกไปก่อน  

 (+) ออสซ่ีตรวจสอบโควิดพันธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต้ ล่ันอาจห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ ออสเตรเลียก าลงัตรวจสอบไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่ท่ีระบาด
ในแอฟริกาใต้ พร้อมเตือนว่าอาจห้ามไม่ให้ผู้ ท่ีเดินทางมาจากประเทศในแอฟริกาเข้าประเทศ หากมีความเส่ียงเพิ่มขึน้จากไวรัสสายพันธุ์ใ หม่นี ้ส านักข่าว
รอยเตอร์รายงานว่า บรรดานกัวิทยาศาสตร์ในแอฟริกาใต้ได้แสดงความวิตกว่า ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นีอ้าจหลบเล่ียงภูมิคุ้มกนัได้ และท าให้ไวรัสแพร่ระบาดได้
มากขึน้ เน่ืองจากมีการกลายพนัธุ์เป็นจ านวนมากผิดปกต ินายเกร็ก ฮนัท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุออสเตรเลียเปิดเผยวา่ เขาจะด าเนินการรับมือในทนัที
ท่ีองค์การอนามยัโลก (WHO) จ าแนกสายพนัธุ์นีว้า่เป็นสายพนัธุ์หลกั 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 747.66 จุด เหตุวิตกโควดิสายพันธ์ุใหม่ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดวนันีร่้วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 1 
เดือน เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่า การตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ อาจส่งผลกระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ส านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 28,751.62 จุด ร่วงลง 747.66 จุด หรือ -2.53% ซึง่เป็นระดบัปิดตลาดต ่าท่ีสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 25 ต.ค. หุ้นทุกกลุ่ม
ปรับตวัลงในวนันี ้น าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่งทางบก 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดเช้าร่วง 526.61 จุด วิตกโควิดสายพันธ์ุใหม่ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในเช้าวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชีย 
ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัรายงานการพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ ดชันีฮัง่เส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 24,213.55 จุด ลดลง 526.61 จุด 
หรือ -2.13% ทัง้นี ้องค์การอนามัยโลก (WHO) เตรียมจัดการประชุมวาระพิเศษในวนันี ้(26 พ.ย.) เพ่ือหารือเก่ียวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ท่ีมีช่ือว่า 
B.1.1.529 โดยไวรัสดงักล่าวถกูพบในแอฟริกาใต้ และสามารถหลบเล่ียงภมูิคุ้มกนัได้ 

 (-) Bitcoin มีวอลุ่มการประมวลช าระเงินแซงหน้า Paypal และเตรียมเทียบชัน้กับ Mastercard ในอีก 5 ปี รายงานจากแพลตฟอร์มข่าวกรองด้าน
การตลาด Blockdata ท่ีเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายนชีใ้ห้เหน็ว่าเครือข่าย Bitcoin มีประมวลผลช าระเงินอยู่ท่ีประมาณ 489,000 ล้านดอลลาร์เฉล่ียตอ่ไตร
มาสในปีนี ้ซึง่คิดเป็นมากกว่า 302,000 ล้านดอลลาร์ของ Paypal และปัจจุบนั Bitcoin มีประมวลผลช าระเงินคิดเป็นประมาณ 27% เม่ือเทียบกบัมลูค่า 1.8 
ล้านล้านดอลลาร์ของ Mastercard เฉล่ียต่อไตรมาส และ 15% ของ Visa ท่ีระดบั 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยปัจจยัสามประการท่ีอาจท าให้เครือข่าย Bitcoin 
เติบโตเพิ่มขึน้ไปเทียบชัน้สองบริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านบตัรเครดิตในแง่ของวอลุ่มการประมวลผลช าระเงินทัง้หมด นัน่ก็คือ จ านวนธุรกรรมท่ีมี อยู่ทัง้หมด, จ านวน
เฉล่ียของ BTC ท่ีส่งตอ่ธุรกรรม และการเพิ่มขึน้ของราคา BTC 
  

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ SiamBlockchain 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส 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   59.1** 58.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.0** 58.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด์   11** 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   2.1%** 2.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนต.ค.   0.5%** 0.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนต.ค.   -0.5%** -0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   199K** 268K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.4%* 0.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.5%** -1.0% 

 22.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   1.3%** 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค.   745K** 800K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ย.จาก UoM   67.4** 66.8 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ย.จาก UoM   4.9%** 4.9% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   1.0M** -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 ข้อมลูวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


