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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
22-11-2021 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,844.80 1,847.19 2.39 0.13 

Spot Silver ($) 24.60 24.72 0.12 0.49 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,970 28,850 -120 -0.41 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,970 28,850 -120 -0.41 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,862.10 1,848.50 -13.60 -0.73 

Silver Futures (SVFZ21)  24.86 24.75 -0.11 -0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 96.14 96.11 -0.03 -0.03 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าวนัก่อนหน้า สร้างระดบัต ่าสุดใหม่ หากราคาขยบัขึน้อาจมีแรง
ขายท าก าไรสลับออกมาเพิ่มขึน้ โดยระยะสัน้ราคามีโอกาสทดสอบแนว
ต้านท่ี 1,855-1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ระดับ
สูงสุดของวนัก่อนหน้า) หากราคาผ่านไม่ได้ ประเมินแนวรับโซน 1,826-
1,813 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เข้าขายเพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้ โดยแนะน าให้นักลงทุนรอจังหวะท่ีราคาดีด
ตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้าน 1,855-1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุสถานะ
ขายหากราคาหลุด 1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยเข้าซือ้คืนท าก าไร
หากราคาอ่อนตัวลงไปทดสอบบริเวณแนวรับ 1,826-1,813 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

 

 
สรุป หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปรับตวัลดลงจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ประกอบกบันายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) 
กล่าวว่าเฟดควรเพิ่มอตัราการลด QE เป็น 2 เท่าในเดือนม.ค. เพื่อให้ QE tapering เสร็จสิน้ลงภายในเดือนเม.ย. และมีแนวคิดขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ใน
ปัจจบุนั ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัลกัษณะ sideway ในกรอบ 1,838.55-1,849.05  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีแรงหนนุจากดอลลาร์ออ่นค่าลงแตะกรอบลา่ง
ของ 114 เยน เน่ืองจากนกัลงทนุพากนัเข้าถือครองเงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัยอดผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ในยุโรปท่ีพุ่งสงูขึน้ ซึ่ง
ทางเยอรมนีก็ก าลงัหารือออกข้อบงัคบัฉีดวคัซีนหลงัอตัราฉีดวคัซีนต ่า อย่างไรก็ตามราคาทองค ายงัถูกกดดนัจากเศรษฐกิจเกาหลีใต้เร่ิมมีแ นวโน้มฟืน้ตวัหลงัยอด
ส่งออกของเกาหลีใต้ในช่วง 20 วนัแรกของเดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 27.6% แตะท่ี 3.99 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่วนยอดน าเข้าก็
เพิ่มขึน้ 41.9% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 3.98 หมื่นล้านดอลลาร์ ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง 
รวมถึงจบัตาปธน.ไบเดน ประกาศช่ือผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหมภ่ายในสปัดาห์นี  ้
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 (+) ดอลล์อ่อนเทียบเยน นลท.ซือ้สกุลเงนิปลอดภัยเหตุกังวลโควดิลามยุโรป ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะกรอบล่างของ 114 เยนในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุพากนัเข้าถือครองเงินเยนซึง่เป็นสกุลเงินปลอดภยั ทา่มกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบัยอดผู้ติดเชือ้
โควิด-19 ในยุโรปท่ีพุ่งสูงขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 114.13-114.14 เยน เทียบกับ 113.98-
114.08 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 114.36-114.37 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวนัศกุร์  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 67.92 จุด วิตกโควิดลามยุโรป ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตวัลงในวนันี ้โดยได้รับ
แรงกดดนัจากการร่วงลงของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเม่ือวนัศกุร์ รวมทัง้ความวิตกกงัวลวา่การแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควดิ-19 ในยุโรปจะ
ท าให้การฟื้นตวัของเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดบั 29,677.95 จุด ลดลง 67.92 จุด -0.23% หุ้นท่ี
ปรับตวัลงในช่วงเช้าวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ กลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มนัและถ่านหนิ 

 (-) จีนคาดยอดรถยนต์จดทะเบียนทะลุ 300 ล้านคันภายในสิน้ปีนี  ้สือ เจีย้นหัว รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) 
เปิดเผยการคาดการณ์ว่าจีน ซึง่เป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จะมีจ านวนรถยนต์จดทะเบียนมากกว่า 300 ล้านคนั ภายในสิน้ปี 2565 ส านัก
ข่าวซินหวัรายงานว่า นายสือกล่าวในระหว่างการประชุมการผลิตโลก (World Manufacturing Convention) ท่ีจัดขึน้ในนครเหอเฝย มณฑลอนัฮุยทาง
ตะวนัออกของจีนว่า เม่ือนับถึงสิน้เดือนก.ย. จีนมีรถยนต์จดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 297 ล้านคนั นายสือเสริมว่า ตลาดรถยนต์ของจีนจะยงัคงเติบโตอย่าง
มั่นคงในอนาคต โดยคาดว่าจะเติบโตเฉล่ีย 4% ต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้าจนถึงปี 2568 นอกจากนี ้คณะผู้ เช่ียวชาญยังชีว้่า ตลาดรถยนต์ของจีนเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก เช่นเดียวกบัการผลิต การจ าหน่าย และการครอบครองรถยนต์ของจีน ท่ีล้วนครองอนัดบั 1 ของโลกตดิตอ่กนัเวลาหลายปี 

 (-) เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกช่วง 20 วันแรกเดือนพ.ย.พุ่ง 27.6% รับดีมานด์ฟ้ืนตัว ส านักงานศลุกากรเกาหลีใต้ (KCS) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอด
ส่งออกของเกาหลีใต้ในช่วง 20 วนัแรกของเดือนพ.ย. พุ่งขึน้ 27.6% แตะท่ี 3.99 หม่ืนล้านดอลลาร์ เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วซึ่งอยู่ท่ี 
3.12 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนนุจากการฟืน้ตวัอย่างแข็งแกร่งของอุปสงค์ชิป เรือ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ส่วนยอดน าเข้าในช่วง 20 วนัแรก
ของเดือนพ.ย.เพิ่มขึน้ 41.9% เม่ือเทียบรายปี แตะท่ี 3.98 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึง่ส่งผลให้เกาหลีใต้มียอดขาดดลุการค้าอยู่ท่ี 73 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา
ดงักล่าว เศรษฐกิจเกาหลีใต้มีแนวโน้มฟืน้ตวัเน่ืองจากการส่งออกท่ีขยายตวัอย่างแข็งแกร่ง โดยในเดือนต.ค.ท่ีผ่านมา ยอดส่งออกขยายตวั 24% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี ท าสถิตขิยายตวัเป็นเดือนท่ี 12 ตดิตอ่กนั  

 (+/-) เยอรมนีหารือออกข้อบังคับฉีดวัคซีนหลังยอดติดเชือ้โควิดพุ่ง-อัตราฉีดวัคซีนต ่า สมาชิกหลายคนของพรรคอนรัุกษ์นิยมภายใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคลิเปิดเผยว่า รัฐบาลกลางและรัฐบาลของแตล่ะรัฐควรจะบงัคบัให้มีการฉีดวคัซีนเร็ว ๆ นีเ้น่ืองจากความพยายามด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีจะผลักดันอัตราการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเยอรมนีประสบความล้มเหลว โดยขณะนีอ้ัตราการฉีดวคัซีนอยู่ท่ีระดับเพียง 68% ส านักข่าว
รอยเตอร์รายงานวา่ เม่ือวนัอาทติย์ท่ีผ่านมา อตัราของผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 ในรอบ 7 วนัของเยอรมนีเพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุเป็นวนัท่ี 14 ตดิตอ่กนันบัตัง้แตเ่ร่ิม
เกิดการแพร่ระบาดในเดือนก.พ. 2563 โดยตัวเลขดงักล่าวอยู่ท่ี 372.7 ทัว่ประเทศ ขณะท่ีผู้ติดเชือ้โควิด-19 โดยรวมอยู่ท่ี 5.35 ล้านคน และยอดรวม
ผู้ เสียชีวติอยู่ท่ี 99,062 คน  

 (+/-) จับตา "ไบเดน" ประกาศช่ือว่าที่ประธานเฟดคนใหม่สัปดาห์นี  ้ส านกัข่าวตา่งประเทศหลายแหง่รายงานวา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ 
เตรียมเสนอช่ือผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ภายในสปัดาห์นี ้เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งของนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟดคนปัจจบุนัจะหมดลงในช่วงต้นปี 2565 ทัง้นี ้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และนางลาเอล เบรนาร์ด หนึง่ในคณะผู้วา่การเฟด ถือเป็น 2 
ตวัเก็งท่ีอาจได้รับการเสนอช่ือให้เป็นประธานเฟดคนใหม่ โดยนายพาวเวลจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีในเดือนก.พ.2565 ปธน.ไบเดนได้ส่ง
สญัญาณว่าตนต้องการความต่อเน่ืองในนโยบายเฟด ซึ่งบ่งชีค้วามเป็นไปได้สองทาง ทางแรกคือแต่งตัง้ให้นายพาวเวล ประธานเฟดคนปัจจุบนั ด า รง
ต าแหน่งดงักล่าวอีกสมยั ส่วนอีกทางคือเล่ือนขัน้ให้ผู้ ท่ีออกตวัสนบัสนนุนโยบายอตัราดอกเบีย้ของเฟดมาตลอดส่ีปีอย่างนางลาเอล เบรนาร์ด ให้มาด ารง
ต าแหน่งประธานเฟดแทน อย่างไรก็ดี แม้ปธน.ไบเดนเสนอช่ือนายพาวเวลเป็นประธานเฟดสมัยท่ี 2 แต่นายพาวเวลก็ต้องผ่านการรับรองจากวฒุิสภา
สหรัฐ ขณะที่สมาชิกวฒุสิภาบางรายมีแนวโน้มท่ีจะคดัค้านการเข้ารับต าแหน่งประธานเฟดของนายพาวเวล 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ 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 าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 22 พ.ย. 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.20M 6.29M 

วนัองัคารท่ี 23 พ.ย. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.6 57.8 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.2 58.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.6 

 16.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.2 57.8 

 16.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   58.2 59.1 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   59.0 58.4 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   59.1 58.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด์   10 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   2.2% 2.0% 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนต.ค.   0.2% -0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   259K 268K 

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

 22.00น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนต.ค.   0.2% -1.0% 

 22.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนต.ค.   1.0% 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค.   801K 800K 

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

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ย.จาก UoM  
 

- 4.9% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   - -2.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 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 พ ศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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