
   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

        1,772   1,766  1,758 

        1,809   1,821  1,833 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
25-11-2021 11:51 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.30 1,791.70 3.40 0.19 

Spot Silver ($) 23.54 23.60 0.06 0.25 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,400 28,400 0 0.00 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,400 28,410 10 0.04 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,794.10 1,793.20 -0.90 -0.05 

Silver Futures (SVFZ21)  23.64 23.64 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 96.84 96.74 -0.10 -0.10 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลังจากราคาทิง้ตัวลงแรง ราคาพยายามแกว่งตัวออกด้านข้างเพ่ือสร้าง
ฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,778-1,772 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ จะมีโอกาสดีดตัวขึน้ช่วงสัน้ โดยประเมินแนวต้านบริเวณ 1,800-
1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านแนวต้านแรก กรอบด้านบนจะอยู่ท่ี 
1,820 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นท าก าไรระยะสัน้โดยเส่ียงเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใช้บริเวณ 1,772-
1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทุนหากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 
ขณะท่ีหากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 
1,809-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพ่ือรอเข้าซือ้ใหม่เม่ือราคาอ่อนตวัลงอีก
ครัง้ 
 

 

 

25 November 2021 
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

 

 
สรุป หลงัจากเม่ือคืนนีร้าคาทองค าแทบไมเ่ปลี่ยนแปลงจากวนัก่อนหน้า แม้มีแรงกดดนัให้ราคาร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,778.48 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตก็่มีแรงซือ้ Buy 
the dip เข้ามาพยงุเอาไว้ ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้ายงัคงแกว่งตวัลักษณะ sideway ในกรอบแคบ 1,785.20-1,794.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าถกูกดดนัต่อเน่ืองจาก
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1% ในการประชุมวันนี ้โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ ประกอบกับกองทุนจาก
ธนาคารเพื่อการลงทนุรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา Morgan Stanley เพ่ิมการเปิดรับ Bitcoin มากขึน้ผ่านการซือ้หุ้นของ Grayscale Bitcoin Trust โดยเพ่ิมขึน้รวมประมาณ 303 
ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามยงัคงมีแรงหนนุพยงุราคาทองค าไว้จากรัฐบาลสหรัฐภายใต้ปธน.โจ ไบเดน ได้ขึน้บญัชีด าด้านการค้ากบับริษัทเทคโนโลยี 8 แห่งในจีน ฐานมีส่วน
ช่วยด้าน Quantum Computing ของกองทพัจีน รวมทัง้พยายามให้ได้มาซึ่งรายการต่างๆจากสหรัฐเพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้งานทางทหาร  โดยระบุว่าเป็นข้อกังวลด้าน
ความมัน่คงแห่งชาติตลอดจนด้านนโยบายต่างประเทศ ส าหรับวนันีไ้มมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐเน่ืองจากตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองค าของสหรัฐปิดท าการใน
วนัขอบคณุพระเจ้า (Thanksgiving Day) จะท าให้ปริมาณการซือ้ขายเบาบางกวา่ปกติ 

http://www.ylgfutures.co.th/
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 (+) สหรัฐขึน้แบล็กลิสต์บ.เทคโนฯจีนอีก เหตุกังวลความมั่นคงแห่งชาติ  สถานีโทรทศัน์ CNBC รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐภายใต้การ
บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ขึน้บญัชีด าด้านการค้ากับบริษัทเทคโนโลยี 8 แห่งในจีน ฐานมีส่วนช่วยด้านควอนตัม คอมพิวติง้ 
(quantum computing) ของกองทพัจีน รวมทัง้ได้มาหรือพยายาม "ให้ได้มาซึ่งรายการต่าง ๆ ที่มีต้นก าเนิดมาจากสหรัฐเพื่อสนบัสนุนการ
ประยกุต์ใช้งานทางทหาร" โดยระบวุา่เป็นข้อกงัวลด้านความมัน่คงแหง่ชาติตลอดจนด้านนโยบายตา่งประเทศ นอกจากนี ้กระทรวงพาณิชย์ยงั
ขึน้บญัชีด าหน่วยงานและบคุคล 16 รายที่ปฏิบตัิงานในจีนและปากีสถานด้านโปรแกรมขีปนาวธุและนิวเคลียร์ของปากีสถาน โดยรวมแล้ว 
รัฐบาลปธน.ไบเดนได้ขึน้บญัชีด าหนว่ยงานและบคุคลจ านวน 27 รายที่อยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน, ปากีสถาน, รัสเซีย, ญ่ีปุ่ น และสงิคโปร์ 

 (-) แบงก์ชาติเกาหลีใต้ประกาศขึน้ดอกเบีย้สู่ระดับ 1% หวังสกัดเงินเฟ้อ-หนีภ้าคครัวเรือน ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศขึน้อตัรา
ดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สูร่ะดบั 1% ในการประชุมวนันี ้โดยมีเป้าหมายที่จะสกดัการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อและหนีส้นิภาคครัวเรือน การปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในวนันีเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์สว่นใหญ่ ส านกัขา่วยอนฮปัรายงานวา่ การตดัสนิใจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ในวนันี ้เป็นผลมาจากความกงัวลเก่ียวกบัตวัเลขเงินเฟ้อและหนีส้ินภาคครัวเรือนท่ีพุ่งขึน้อยา่งรวดเร็ว แม้มีสญัญาณ
บง่ชีว้า่เศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 197.91 จุด จากแรงซือ้หุ้นเทคฯ-เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ภาคเช้าปรับตวัขึน้ในวนันี ้โดยฟืน้ตวัขึน้จากแรงซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลยีหลงัดชันีนิกเกอิร่วงลงอยา่งหนกัเมื่อวานนี ้ขณะที่หุ้นกลุม่สง่ออกปรับตวั
ขึน้ หลงัเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อคืนนีสู้่ระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 5 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าวนันีท้ี่ระดบั 29,500.57 จุด 
เพิ่มขึน้ 197.91 จดุ หรือ +0.68% หุ้นท่ีปรับตวัขึน้ในช่วงเช้านีน้ ากลุม่บริษัทหลกัทรัพย์, กลุม่เหมืองแร่ และกลุม่ค้าสง่ 

 (-) ตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดบวก รับความหวังรัฐบาลอุ้มภาคอสังหาฯ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดบวกในวนันี ้
เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงมคีวามหวงัวา่ รัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลอืธุรกิจในภาคอสงัหาริมทรัพย์ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสติเปิดที่ 3,593.39 จดุ 
เพิ่มขึน้ 0.69 จุด หรือ +0.02% ตลาดหุ้นจีนยงัคงได้แรงหนนุจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากบัดแูลด้านการเงินของจีนได้สัง่ให้ธนาคารพาณิชย์
บางแหง่ของจีนเร่งปลอ่ยเงินกู้ เพิ่มเติมให้กบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้บริษัทเหลา่นีม้ีเงินทนุในการพฒันาโครงการตา่ง ๆ 

 (-) Morgan Stanley เพิ่มการถือครอง Grayscale Bitcoin Trust เป็น 303 ล้านดอลลาร์ กองทนุจากธนาคารเพื่อการลงทนุรายใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา Morgan Stanley เพิ่มการเปิดรับ Bitcoin มากขึน้ผ่านการซือ้หุ้นของ Grayscale Bitcoin Trust โดยเพิ่มขึน้รวมประมาณ 303 
ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารที่ยื่นจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวนัองัคารที่ผ่านมา 
กองทนุ Morgan Stanley Insight Fund ได้เพิ่มการถือครอง Grayscale Bitcoin Trust หรือ GBTC มากกวา่ 63% จาก 928,051 ในไตรมาสที่
สองของปี 2021 เป็น 1,520,549 เมื่อวนัที่กนัยายน 30 นอกจากนี ้การยื่นรายงานการเติบโตของพอร์ตการลงทนุของบริษัทก็แสดงให้เห็นว่า
บริษัทถือหุ้น 3,642,118 GBTC ในไตรมาสที่สามของปี 2021 โดยเพิ่มขึน้ 71% เมื่อเทียบกับ 2,130,153 หุ้น ณ ไตรมาสที่ 2 โดย Morgan 
Stanley Global Opportunity Portfolio ถือหุ้น 1,463,714 GBTC เพิ่มขึน้ 59% จาก 919,805 หุ้นในสามเดือน ในขณะที่เผยแพร่ ราคาของ 
GBTC อยู่ที่ 45.72 ดอลลาร์ ท าให้ธนาคารเพื่อการลงทนุมีการลงทนุใน Bitcoin ( BTC ) ในกองทนุทัง้สามนีป้ระมาณ 303 ล้านดอลลาร์ โดย
มี 6,626,381 หุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ซึง่ราคา BTC นัน้ต ่ากวา่ 50,000 ดอลลาร์ในเดือนกนัยายน แตต่ัง้แต่นัน้มาสนิทรัพย์ crypto ก็ได้แตะ
ราคาสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ที่ $69,000 ก่อนที่จะลดกลบัมาที่ $56,000 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard, Efinancethai และ Bitcoin Addict 
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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. 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 -  - 

วนัพ หสับดีที่ 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 าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 22 พ.ย. 22.00น. สหรัฐ  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. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   58.2** 57.8 

 16.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   58.6** 59.1 

 21.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   59.1** 58.4 

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

 22.00น. สหรัฐ  ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดสาขาริชมอนด์   11** 12 

วนัพธุท่ี 24 พ.ย. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนพ.ย.จาก  Ifo   96.5** 97.7 

 20.30น. สหรัฐ  ประมาณการครัง้ที่ 2 GDP ไตรมาส 3/2021   2.1%** 2.0% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัพ หสับดีท่ี 25 พ.ย. 02.00น. สหรัฐ  รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 ทัง้วนั สหรัฐ  Holiday : วนัขอบคณุพระเจ้า   - - 

วนัศกุร์ท่ี 26 พ.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส าคญั - - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่21 พ ศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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