
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,855   1,841  1,826 

        1,877   1,889  1,900 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
19/11/2564 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,858.60 1,863.58 5.01 0.27 

Spot Silver ($) 24.79 24.93 0.14 0.56 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,860 28,870 10 0.03 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,860 28,860 0 0.00 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,864.90 1,864.50 -0.40 -0.02 

Silver Futures (SVFZ21)  25.14 24.94 -0.20 -0.80 

ดชันดีอลลาร ์ 95.52 95.65 0.12 0.13 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
แม้ราคาทองค ามีการปรับตวัลดลง แต่ระยะสัน้หากพยายามจะดีดกลบัขึน้
ไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,870-1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากแรงซือ้
เพิ่มขึน้หรือสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกโซน 1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
อย่างมัน่คง (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี)้ จะเกิดแรงซือ้ดนัให้ราคาปรับตวัขึน้
ทดสอบแนวต้านถดัไปโซน 1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
กลยุทธ์การลงทุน:   
หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,855-1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
แนะน าเก็งก าไรฝ่ังซือ้โดยตัง้จุดตดัขาดทุนหากราคาหลุด 1,841 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์  ปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน
บริเวณ 1,877-1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ 
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สรุป ราคาทองค าชว่งเช้าแกวง่ตวัในกรอบ 1,857.00-1,863.77 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยในชว่งเช้าวนันีท้องค าได้ดีดตวัขึน้มาเล็กน้อยหลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวัลง 
วนันีมี้ปัจจยับวกมาจากญ่ีปุ่ นเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึง่ไมน่บัรวมราคาอาหารสดซึง่มีความผนัผวน ปรับตวัขึน้ 0.1% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายปี สะท้อนถึงแรง
กดดนัด้านเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึน้อนัเน่ืองมาจากราคาเชือ้เพลิงที่สงูขึน้ อีกทัง้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐก าลงัพิจารณาที่จะคว ่าบาตรทางการทตูต่อมหกรรมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักก่ิงของจีน ซึ่งหมายความว่า สหรัฐจะไม่ส่งผู้ แทนรัฐบาลไปร่วมงานดงักล่าว ด้านบริษัท Novavax ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พฒันาและ
จ าหน่ายวคัซีนรุ่นใหมส่ าหรับโรคติดเชือ้รุนแรง เปิดเผยวา่ องค์การยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) ได้เร่ิมพิจารณาค าขอขึน้ทะเบียนวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบมีเงื่อนไขของ 
Novavax แล้ว ทางหน่วยงานจะเร่งประเมินวคัซีนโดยคาดว่าจะให้ความเห็นได้ในอีกไม่ก่ีสปัดาห์ข้างหน้า  รวมถึงตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุ้นโตเกียวที่ขยบัขึน้ในเช้า
วนันี ้โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่คณะรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ นจะอนมุตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูคา่สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในวนันี ้อาจเป็นปัจจยัที่กดดนัราคาทองค า
ได้ ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. และองักฤษจะเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนต.ค. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ไบเดน" เผยสหรัฐเล็งคว ่าบาตรกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง ไม่สง่ผู้แทนรัฐร่วมงาน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐก าลงัพิจารณาที่จะ
คว ่าบาตรทางการทูตต่อมหกรรมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักก่ิงของจีน ซึ่งหมายความว่า สหรัฐจะไม่ส่งผู้แทน รัฐบาลไป
ร่วมงานดงักลา่ว ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานว่า ปธน.ไบเดนได้ตอบค าถามผู้สื่อข่าวระหว่างการพบปะกับนายจสัติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี
แคนาดาเมื่อวานนี ้(18 พ.ย.) ว่า "เป็นเร่ืองที่เราก าลงัพิจารณา" สมาชิกสภานิติบญัญัติของสหรัฐบางส่วนได้เรียกร้องให้สหรัฐคว ่าบาตร
ทางการทตูตอ่จีน เพื่อแสดงออกวา่ สหรัฐไมย่อมรับการด าเนินการด้านเศรษฐกิจและการทหารของจีนในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการละเมิด
สทิธิมนษุยชนของจีนในฮ่องกงและซินเจียง 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 385.32 จุด วิตกผลประกอบการอาลบีาบา ดชันีฮัง่เสง็ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดร่วงเกือบ 400 จุดเช้า
นี ้โดยถกูกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นอาลบีาบา โฮลดิง้ส์ หลงับริษัทเปิดเผยก าไรและรายได้ที่ต ่ากว่าคาด ดชันีฮัง่เส็งเปิดวนันีท้ี่ 24,934.40 
จดุ ลดลง 385.32 จุด หรือ -1.52% ราคาหุ้นอาลีบาบาร่วงลงกว่า 9% ในการซือ้ขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเช้านี ้หลงัจากบริษัทเปิดเผยตวัเลข
ก าไรและรายได้ต ่ากวา่คาดในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. ซึง่เป็นไตรมาส 2/2564 ตามปีงบการเงินบริษัท โดยได้รับผลกระทบจากการบริโภคที่ชะลอ
ตวั รวมทัง้ปัญหาคอขวดในหว่งโซอ่ปุทาน 

 (+) ญี่ ปุ่นเผยเงนิเฟ้อเดือนต.ค.เพิ่ม 0.1% หลังต้นทุนเชือ้เพลิงสูงขึน้ กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสือ่สารของญ่ีปุ่ นเปิดเผย
ในวนันีว้่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งไม่นบัรวมราคาอาหารสดซึ่งมีความผนัผวน ปรับตวัขึน้ 0.1% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี 
สะท้อนถึงแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้อนัเนื่องมาจากราคาเชือ้เพลงิที่สงูขึน้ ซึง่บัน่ทอนความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในช่วงที่ เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น
ก าลงัฟืน้ตวัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า มีความกังวลว่าราคาเชือ้เพลิงที่สงูขึน้ในขณะที่ญ่ีปุ่ นเข้าสู่ฤดู
หนาวที่ซึง่ความต้องการพลงังานเพิ่มขึน้นัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภคในช่วงเวลาที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในญ่ีปุ่ นก าลงัฟืน้ตวั  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 119.96 จุด รอมาตรการกระตุ้นศก. ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยบัขึน้ในเช้าวนันี ้
โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าคณะรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ นจะอนุมตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในวนันี ้
อยา่งไรก็ดี ดชันีปรับตวัขึน้เพียงเลก็น้อย เนื่องจากขาดสญัญาณชีน้ าการซือ้ขายใหม ่ๆ ส านกัขา่วเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้า
วนันีท้ี่ระดับ 29,718.62 จุด เพิ่มขึน้ 119.96 จุด หรือ +0.41% หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในช่วงเช้านีน้ าโดยกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มค้าส่ง และกลุ่ม
เคร่ืองมือชัง่ตวงวดั  

  (-) เยอรมนีประกาศใช้มาตรการจ ากัดกับผู้ไม่ฉีดวัคซีน หลังยอดติดเชือ้โควิดพุ่ง นายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลแห่งเยอรมนี พร้อม
ด้วยมขุมนตรีของรัฐทัง้ 16 แห่ง ออกค าสัง่ให้ใช้มาตรการจ ากดัด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือกบัการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 
ขณะที่เยอรมนีมียอดผู้ติดเชือ้พุ่งสงูขึน้เป็นประวตัิการณ์ ตวัอย่างหนึ่งของมาตรการเหล่านีค้ือ การจ ากดัการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ
ส าหรับผู้ที่ยงัไม่ได้รับการฉีดวคัซีน โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มีผู้ เข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้นางแมร์เคิลยงั
เปิดเผยด้วยวา่ เยอรมนีก าลงัพิจารณาออกค าสัง่บงัคบัให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องเข้ารับการฉีดวคัซีน  

  (-) องค์การยาแห่งสหภาพยุโรปเร่ิมพิจารณาค าขออนุมัติวัคซีนโควิด -19 ของ Novavax บริษัท Novavax ซึ่งเป็นบริษัท
เทคโนโลยีชีวภาพผู้พฒันาและจ าหน่ายวคัซีนรุ่นใหม่ส าหรับโรคติดเชือ้รุนแรง เปิดเผยว่า องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ได้เร่ิม
พิจารณาค าขอขึน้ทะเบียนวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบมีเง่ือนไขของ Novavax แล้ว โดยจะวางจ าหน่ายในสหภาพยุโรปภายใต้ช่ือ 
Nuvaxovid(TM) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Novavax กลา่วว่า การประกาศจาก EMA ในวนันี ้ช่วยให้ Novavax เดินหน้า
ไปสูเ่ป้าหมายที่จะท าให้วคัซีนโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพืน้ฐานสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง ซึ่ง Novavax ต้องการสง่มอบตวัเลือกวคัซีน
ใหม ่ๆ ในยโุรป                                                                                             
                                                                                   ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 15 พ.ย. 20.30น. สหรัฐ  ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   30.9** 19.8 

วนัองัคารท่ี 16 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ผลิตภณั ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส3/2021   2.2%** 2.2% 

 20.30น. สหรัฐ  ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนต.ค.   1.7%** 0.8% 

 20.30น. สหรัฐ  ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   1.7%** 0.7% 

 21.15น. สหรัฐ  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   1.6%** -1.3% 

 21.15น. สหรัฐ  อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนต.ค.   76.4%** 75.2% 

 22.00น. สหรัฐ  . สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   0.7%** 0.6% 

 22.00น. สหรัฐ  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยั โดย NAHB   83** 80 

วนัพธุท่ี 17 พ.ย. 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   4.2%** 3.1% 

 20.30น. สหรัฐ  การอนญุาตก่อสร้างเดือนต.ค.   1.65M** 1.59M 

 20.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนต.ค.   1.52M** 1.56M 

 22.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   -2.1M** 1.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 18 พ.ย. 20.30น. สหรัฐ  ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   39.0** 23.8 

 20.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   268K** 267K 

 22.00น. สหรัฐ  ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนต.ค.จาก Conference Board   0.9%** 0.2% 

วนัศกุร์ท่ี 19 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   1.4% 2.3% 

 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   0.5% -0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่14 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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