
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,772   1,766  1,758 

        1,809   1,821  1,833 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
24-11-2564 12:04 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.70 1,793.25 4.53 0.25 

Spot Silver ($) 23.64 23.54 -0.10 -0.42 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,280 28,440 160 0.57 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,300 28,460 160 0.57 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,798.10 1,795.30 -2.80 -0.16 

Silver Futures (SVFZ21)  23.95 23.57 -0.38 -1.59 

ดชันดีอลลาร ์ 96.49 96.55 0.06 0.06 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาขยับขึน้แต่ก็มีแรงขายท าก าไรสลับออกมา ขณะท่ีแรงซือ้ดันราคา
ลดลง โดยราคาพยายามเคล่ือนไหวทรงตวัในกรอบ ซึง่หากราคาทองค าไม่
สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,809-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีผลให้ราคา
อาจปรับตัวลงมาเพ่ือสร้างฐานราคา โดยมีแนวรับในโซน 1,781-1,772 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เปิดสถานะขายเก็งก าไรระยะสัน้เม่ือราคาทองค าดีดตวัขึน้ไม่สามารถยืน
เหนือโซน 1,809-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแข็งแกร่ง ตดัขาดทุนหาก
ราคาผ่านโซนบริเวณ 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และท าก าไรโดยเข้าซือ้คืน
หากราคาทองค าไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,781-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากหลดุสามารถถือสถานะขายตอ่ 
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สรุป หลงัจากเม่ือคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลบจากแรงกดดนัของปธน.โจ ไบเดนเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวล ให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)เป็นสมยัที่ 2 
ซึง่กระตุ้นการคาดการณ์ที่วา่เฟดจะเร่ิมขึน้อตัราดอกเบีย้ในชว่งกลางปี 2022 หลงัจากที่มาตรการ QE สิน้สดุลง  และสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 
ปีดีดตวัขึน้ ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัลกัษณะในกรอบ 1,787.60-1,795.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยับวกมาจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้ปรับลด
คาดการณ์มลูค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของจะแตะ 1.755 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2565 โดยลดลง 2.0 พันล้านดอลลาร์จากประมาณการเม่ือเดือนส.ค. เหตุ
ความต้องการจากจีนลดลง อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยักดดนัจากสถาบนัตลาดทนุแห่งเกาหลีใต้ (KCMI) คาดการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ มีแนวโน้มขยายตวั 3.2% ในปี 2565 
เม่ือเทียบรายปี ประกอบกับนักลงทนุสถาบันยังคงเช่ือมั่น Bitcoin ในระยะยาว แม้ตอนนีร้าคาปรับฐาน รวมไปถึง Anthony Scaramuci ซีอีโอบริษัท Skybridge Capital 
กล่าวว่าราคา Bitcoin สามารถพุ่งขึน้ถึง $500,000 ได้ไม่ยาก ส าหรับวนันีใ้ห้นักลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ประมาณการ GDP ไตรมาส 3/2021, 
ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทน, จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, ดชันี Core PCE, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก UoM, สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์ และ FOMC Meeting Minutes 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐหั่นคาดการณ์ยอดส่งออกสินค้าเกษตร เหตุดีมานด์จากจีนลดลง  กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้ปรับลดคาดการณ์การ
ส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐส าหรับปีหน้า โดยระบุถึงอุปสงค์ของจีนท่ีอ่อนแอลง และราคาถั่วเหลืองท่ีตกต ่าลง ทัง้นี ้ส านักงานบริการวิ จัย
เศรษฐกิจสงักดั USDA เปิดเผยคาดการณ์เมื่อวานนี ้(23 พ.ย.) ว่า มลูค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐจะแตะ 1.755 แสนล้านดอลลาร์ใน
ปีงบประมาณ 2565 ซึง่เร่ิมต้นขึน้ในวนัท่ี 1 ต.ค. 2564 โดยลดลง 2.0 พนัล้านดอลลาร์จากตวัเลขประมาณการเมื่อเดือนส.ค. ส านกัข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า การส่งออกธัญพืชของสหรัฐร่วงลงในฤดูใบไม้ร่วงปีนี ้เน่ืองจากผู้ขนส่งเผชิญความยากล าบากในการเร่ิมโหลดสินค้า อย่างไรก็ดี 
USDA คาดว่า จีนจะยงัคงเป็นตลาดสินค้าเกษตรรายใหญ่ท่ีสดุของสหรัฐ โดยมลูค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยงัจีน มีแนวโน้มจะอยู่ท่ี 3.6 หมื่น
ล้านดอลลาร์ ซึง่ลดลง 3 พนัล้านดอลลาร์จากการคาดการณ์ในเดือนส.ค. แต่ก็ยงัคงเป็นมลูค่าท่ีสงูเป็นประวตัิการณ์ 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 337.38 จุด จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงในเช้าวันนี ้
เนื่องจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลงัจากหุ้นกลุ่มเดียวกนัในตลาดหุ้นสหรัฐปรับตวัลง แต่
หุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากเงินเยนท่ีแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัดอลลาร์ หลงัจากดชันี Nasdaq ปิดตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนีป้รับตวัลงเป็นวนัท่ี
สองติดต่อกัน โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐท่ีปรับตัวขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดับ 
29,436.73 จดุ ร่วงลง 337.38 จดุ หรือ -1.13% หุ้นท่ีปรับตวัลงในช่วงเช้าวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มข้อมลูและการสื่อสาร, กลุ่มเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั และ
กลุ่มบริการ 

 (-) นักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจเกาหลีใต้แนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2565 สถาบนัตลาดทุนแห่งเกาหลีใต้ (The Korea Capital Market 
Institute :KCMI) เปิดเผยรายงานคาดการณ์ในวนันีว้่า เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึง่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของเอเชีย มีแนวโน้ม
ขยายตัว 3.2% ในปี 2565 เมื่อเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจากของการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนและการส่งออกท่ีแข็งแกร่ง 
นอกจากนี ้KCMI คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐและจีน ซึง่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบัหนึง่และสองของโลก จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 5.6% ในปี 2564 และขยายตวั 4.2% ในปี 2565 ขณะท่ีเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตวั 8.2% ในปี 2564 
และขยายตวั 5.3% ในปี 2565 

 (-) นักลงทุนสถาบันไม่หวั่นแม้ Bitcoin ร่วง ยังเชื่อมั่นในระยะยาว/ CEO จาก Skybridge Capital เชื่อราคามีโอกาสพุ่งถึง $500,000 
ราคา Bitcoin ได้ปรับฐานลดลงอย่างต่อเนื่องซึง่แสดงให้เห็นถงึความพ่ายแพ้ต่ออปุทานครัง้ใหญ่ โดยสญูเสียมลูค่าไปกว่า 2.5% ทัง้นีด้เูหมือนนกั
ลงทนุสถาบนัจะไม่สะทกสะท้านกบัการปรับฐานครัง้ใหญ่นีแ้ต่อย่างใด โดย CoinShares  กล่าว “การลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลัมีการไหลของเม็ด
เงินเข้ารวมกว่า 154 ล้านดอลลาร์ในสปัดาห์ท่ีแล้ว โดยราคาล่าสดุของ Bitcoin ลดลงกว่า 12% ในช่วงสปัดาห์ แต่ยงัคงไม่ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมัน่ของนกัลงทนุสถาบนัอีกทัง้ยงัส่งผลเชิงบวกอีกด้วย” ส่วนทางด้าน Anthony Scaramuci ซีอีโอและผู้ก่อตัง้บริษัท Skybridge Capital ก็ได้
กล่าววา่ การท่ีจะเห็นราคาบทิคอยน์พุ่งสงูขึน้ถงึ $500,000 นัน้ ไม่ใช่เร่ืองยากเย็นอะไร 

 (+/-) นิวซีแลนด์ทยอยเปิดพรมแดน เร่ิมรับผู้ เดินทางจากตปท.ฉีดวัคซนีครบโดสเดือนเม.ย.ปีหน้า รัฐบาลนิวซแีลนด์ประกาศในวนันีว้่า 
ผู้ เดินทางท่ีมาจากต่างประเทศซึง่ฉีดวคัซนีโควิด-19 ครบโดสแล้วจะสามารถเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้ตัง้แต่วนัท่ี 30 เม.ย. 2565 ชาวนิวซแีลนด์ใน
ออสเตรเลียท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องกักตวัตัง้แต่วนัท่ี 16 ม.ค.ปีหน้า ส่วนชาวนิวซีแลนด์ท่ีฉีดวคัซีน
ครบแล้วและผู้ เดินทางท่ีเข้าเกณฑ์ท่ีมาจากประเทศอื่น ๆ สามารถเดินทางเข้านิวซแีลนด์ได้โดยไม่ต้องกกัตวั เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 13 ก.พ. 2565 เป็นต้น
ไป ทางการนิวซีแลนด์ยงัระบวุ่า แม้นกัเดินทางจะไม่จ าเป็นต้องกกัตวัในสถานที่ท่ีจดัไว้ให้ แต่ยงัคงต้องมีมาตรการอื่น ๆ บงัคบัใช้อยู่  รวมถึงการ
แสดงผลการตรวจหาเชือ้เป็นลบก่อนออกเดินทาง หลกัฐานการฉีดวคัซนีครบโดส และการตรวจหาเชือ้เมื่อเดินทางมาถงึ 

 
ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, The Standard, Efinancethai และ SiamBlockchain 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครั งก่อน 

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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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  ประมาณการ ตัวเลขครั งก่อน 

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   2.2% 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 

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 

 
 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/

