
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,772 1,766 1,758 

1,809 1,821 1,833 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดทรงตวัแทบไม่เปลี่ยนแปลงเป็นวนัที่ 2  ท่ามกลางปริมาณการซือ้ขายที่เบาบางกว่าปกติ เนื่องจากตลาดเงิน  ตลาดทนุและตลาดทองค าของสหรฐั ปิดท าการวานนีใ้น
วนั Thanksgiving Day ทัง้นี ้ ราคาทองค าชะลอการปรบัตวัลงหลงัจากปรบัตัวลดลง 4 วนัท าการติดต่อกันตัง้แต่วันที่ 18-23 พ.ย.  โดยไดร้บัแรงหนนุจากดัชนีดอลลารท์ี่เกิดการพักตัว  ขณะที่
สกลุเงินยโูรฟ้ืนตัวขึน้จากระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือน  นอกจากนีน้กัลงทนุบางส่วนเร่ิมกลบัเขา้มาชอ้นซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ช่วยป้องกนัความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ  อย่างไรก็ดี  การปรบัตัว
ขึน้ของราคาทองค ายังคงเป็นไปอย่างจ ากดั  นั่นก็เพราะว่าราคาทองค ายังคงไดร้บัแรงกดดันจากประเด็นใหญ่สดุ  คือ  การคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) จะเดินหนา้ถอนมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจทางการเงินและด าเนนินโยบายการเงนิเพือ่ควบคมุอตัราเงินเฟ้อที่เพิ่งแตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 1990  ล่าสดุ  นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยวานนีว้่า เฟดมีแนวโนม้
ที่จะเร่งอัตราการลดวงเงินซือ้พันธบัตรในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ขึน้เป็นสองเท่าที่ระดับ 3 หมื่นลา้นดอลลารต์่อเดือนนับตัง้แต่เดือนม.ค.ปีหนา้เป็นตน้ไป และจะยุติมาตรการ
ดงักล่าวภายในกลางเดอืนมี.ค. 2022 เพื่อจะเปิดทางใหเ้ฟดสามารถเร่ิมปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ไดต้ัง้แตเ่ดือนมิ.ย.2022  ปัจจยัดงักล่าวสง่ผลใหก้ารปรบัตวัขึน้ของราคาทองค ายงัเป็นไปอย่างจ ากดั  
และมีแรงขายสลบัออกมาทกุครัง้เมื่อราคาดีดตวัขึน้  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ขณะที่ตลาดสหรฐัจะเปิดท า
การ  แต่จะปิดเรว็กว่าปกติ เนื่องในวนั  Black Friday มกัจะเป็นอีกวนัหนึ่งที่ปริมาณการซือ้ขายจะเบาบางเกือบที่สดุของปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1795.06 1785.20 1788.30 1788.50 0.20 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,824.53 24.28 96.22 

MA 50 Days 1,789.92 23.55 94.42 

MA 200 Days 1,791.19 25.19 92.42 

RSI 9 Days 36.93 35.45 74.24 

RSI 14 Days 43.37 42.41 71.71 

 

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 0.9576 -0.9147 0.8248 

10 วัน 0.9808 0.4271 0.8795 

20 วัน 0.9645 -0.0770 -0.1757 

50 วัน 0.9158 0.3934 -0.5787 

100 วัน 0.7628 0.1077 -0.1323 

200 วัน 0.4930 0.2235 0.2510 
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ราคาทองค าพยายามทดสอบทรงตวัรกัษารกัษาระดบัไว ้แมว้่าจะเกิดแรงขายท าก าไรสลบัเขา้มา แต่หากการอ่อนตัวลงยังคง
จ ากัด และราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรบั 1,778-1,772 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ท าใหร้าคายังคงมีโอกาสขยับขึน้เพ่ือทดสอบ
แนวตา้นบริเวณ 1,800-1,809 ดอลลารต์่อออนซอี์กครัง้ หากทะลไุปได ้แนวตา้นถดัไปจะอยู่ในโซน 1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,778-1,772  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,766  

 

 



 

 

• (+) อินเดียเล็งออกกฎหมายคุมเงินคริปโตแทนการสั่งห้ามโดยสิ้นเชิง  อินเดียเตรียมท่ีจะเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกับคริปโตเคอเรนซีฉบับใหม่ใน
รฐัสภา และบรรดานักลงทุนคาดว่า การด าเนินการดงักล่าวอาจหมายถึงอนาคตของเงินดิจิทลัในอินเดียซึ่งเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุ ในเอเชียใต ้ 
สมาชิกสภานิติบญัญัติของอินเดียอาจเลือกท่ีจะก าหนดกฎระเบียบท่ีเขม้งวดกบัตลาดเงินคริปโต แทนการสั่งหา้มซือ้ขายเงินดิจิทลัโดยสิน้เชิง  นายเอวินาช 
เชคฮาร ์ซีอีโอร่วมของเซบเพย ์(Zebpay) หน่ึงในตลาดซือ้ขายเงินคริปโตใหญ่ท่ีสดุของอินเดียเปิดเผยกับรายการ Squawk Box Asia ของสถานีโทรทศันซ์ี
เอ็นบีซีในวนันีว่้า "ผมเชื่อว่า เราจะมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวดขึน้"  แถลงการณข์องรฐัสภาอินเดียฉบบัวนัท่ี 23 พ.ย.แสดงใหเ้ห็นว่า รัฐบาลมีแผนท่ีจะเสนอร่าง
กฎหมายใหม่ที่มุ่งควบคมุสกลุเงินดิจิทลั เมื่อรฐัสภาเริ่มตน้สมยัประชมุฤดหูนาวตัง้แต่วนัจนัทรท่ี์จะถึงนี ้

• (+) กระทรวงพาณิชยจี์นโวยสหรัฐคว ่าบาตร 12 บริษัทจีน เชื่อกระทบเศรษฐกิจโลก  กระทรวงพาณิชยจ์ีนเปิดเผยในวนันีว่้า จีนไม่เห็นดว้ยอย่าง
รุนแรงที่สหรฐัท าการคว ่าบาตรบริษัทจีน 12 แห่ง และจะด าเนินการอย่างจริงจงัในเรื่องนี ้ ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า ซู เจว่ียถิง โฆษกกระทรวงพาณิชยจ์ีน 
แถลงข่าวว่า แนวคิดเรื่องความมั่นคงของสหรฐันัน้มากเกินพอดี ทัง้ยงักระท าการคว ่าบาตรอย่างไรก้ฎเกณฑ ์การกระท านี้ขาดพืน้ฐานของความจริง และ
การด าเนินการก็ไม่โปร่งใส  นอกจากนี ้เธอกล่าวว่า การคว ่าบาตรอบใหม่โดยกระทรวงพาณิชยส์หรฐัไม่เป็นไปตามฉันทามติระหว่างผู้น าของทั้ งสอง
ประเทศ ไม่เป็นประโยชนต์่อทัง้สองประเทศ ทัง้ยงับ่อนท าลายความปลอดภยัของห่วงโซ่อปุทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก รวมทัง้กระทบต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลก 

• (+) อังกฤษระงับเทีย่วบินจาก 6 ประเทศแอฟริกา หลังพบไวรัสโควิดสายพันธุใ์หม่  องักฤษประกาศระงบัเท่ียวบินจาก 6 ประเทศของทวีปแอฟริกา
เป็นการชั่วคราว หลงัมีรายงานพบเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ในแอฟริกาใต ้โดยประเทศทัง้ 6 ไดแ้ก่ นามิเบีย, เลโซโท, ซิมบบัเว, บอตสวานา, เอสวา
ตีนี และแอฟริกาใต ้

• (+) จีนวอนญี่ปุ่ นช่วยหนุนโอลิมปิกฤดูหนาว หลังสหรัฐ,ออสเตรเลียจ่อคว ่าบาตรทางการทูต  จีนไดอ้อกมาเรียกรอ้งใหญ่ี้ปุ่ นสนับสนุนการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวท่ีจะเปิดฉากขึน้ในปีหน้า เนื่องจากสหรฐัและชาติประชาธิปไตยอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะใชม้าตรการคว ่าบาตรทางการ
ทูตต่อการแข่งขันดังกล่าวหรือไม่  นายจา้ว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า "จีนไดใ้หก้ารสนับสนุนญ่ี ปุ่ นในการจัด
โตเกียวโอลิมปิกอย่างเต็มความสามารถในปีนี ้ฉะนัน้ ญ่ีปุ่ นจึงควรมีพืน้ฐานเดียวกนั" 

• (+) WHO จัดประชุมวาระพิเศษวันนี ้หลังพบโควิดสายพันธุใ์หม่ในแอฟริกาใต้  องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เตรียมจดัการประชุมวาระพิเศษในวนันี ้
(26 พ.ย.) เพื่อหารือเก่ียวกับไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ท่ีพบในแอฟริกาใต ้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ีมีการกลายพันธุเ์ป็นจ านวนมาก  การประชุมวาระพิเศษ
ดงักล่าวมีขึน้ หลงัจากนายทอม พีค็อก นกัไวรสัวิทยาของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนในองักฤษไดต้รวจพบคลสัเตอรข์นาดเล็กของผูต้ิดเชือ้ไวรสัสายพนัธุ์
ใหม่ดงักล่าวซึ่งมีชื่อว่า B.1.1.529 ซึ่งไวรสัชนิดนีส้ามารถหลบภมูิคุม้กนัได ้

• (-) "โกลดแ์มน แซคส"์ คาดเฟดอาจเร่ิมลด QE เร็วขึน้สองเท่าต้ังแต่ม.ค.ปีหน้า  ทีมนักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยในวนันีว่้า ธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) มีแนวโนม้ที่จะเรง่อตัราการลดวงเงินซือ้พนัธบตัรในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ขึน้เป็นสองเท่าท่ีระดบั 3 หมื่นลา้นดอลลารต์่อ
เดือนนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีหนา้เป็นตน้ไป และจะยุติมาตรการดังกล่าวภายในกลางเดือนมี.ค. 2565  ทีมนักวิเคราะหท่ี์น าโดยแจน แฮตเซียสระบุว่า "การ
เปิดกวา้งที่เพิ่มขึน้เพื่อเรง่อตัราการปรบัลดมาตรการ QE นัน้ มีแนวโนม้ที่จะสะทอ้นถึงเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้เกินคาดในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา และเจา้หนา้ท่ีเฟด
มคีวามมั่นใจมากขึน้ว่า อตัราการปรบัลดมาตรการ QE ท่ีเรว็ขึน้นัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน"  แมเ้ฟดจะเรง่ลดโครงการ QE แต่โกลดแ์มน แซคส์
คาดว่า เฟดจะเริ่มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ตั้งแต่เดือนมิ.ย.รวมทั้งสิน้ 3 ครัง้ในปีหนา้  รายงานการประชุมเฟดเมื่อวันท่ี 2 -3 พ.ย.ท่ีผ่านมาบ่งชีว่้า ผูก้  าหนด
นโยบายจะเปิดโอกาสในการเรง่ปรบัลดมาตรการ QE หากเงินเฟ้ออยู่ในระดบัสงู และจะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ดว้ย 

• (-) ฝร่ังเศสเปิดให้ปชช.ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอรสุ์ดสัปดาหนี์้ หวังสกัดโควิดโดยไม่ต้องล็อกดาวน ์ นายโอลิเวียร ์เวราน รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ
ของฝรั่งเศส ยืนยนัในวนันีว่้า ฝรั่งเศสจะเปิดใหป้ระชากรผูใ้หญ่สามารถเขา้รบัการฉีดวคัซีนเข็มบูสเตอรไ์ดต้ัง้แต่ปลายสปัดาหนี์เ้ป็นตน้ไป ซึ่งรฐับาลหวงัว่า
ทางเลือกดงักล่าวจะช่วยสกดัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวนท่ี์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

• (+/-) ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดท าการวันนี้ เน่ืองในวันขอบคุณพระเจ้า  ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดท าการในวันนี ้(25 พ.ย.) เน่ืองในวันขอบคุณพระเจ้า 
(Thanksgiving Day) และจะเปิดท าการซือ้ขายเพียงครึง่วนัในวนัศุกร ์(26 พ.ย.) 

 
 
 
 

                         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 ้

 
 

 


