
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,772   1,766  1,758 

        1,809   1,821  1,833 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
26-11-2021 11:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.50 1,797.41 8.91 0.50 

Spot Silver ($) 23.58 23.58 0.00 0.00 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,430 28,680 250 0.88 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,450 28,670 220 0.77 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,794.70 1,799.40 4.70 0.26 

Silver Futures (SVFZ21)  23.67 23.61 -0.06 -0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 96.79 96.73 -0.06 -0.06 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าพยายามทดสอบทรงตวัรักษารักษาระดบัไว้ แม้ว่าจะเกิดแรง
ขายท าก าไรสลับเข้ามา แต่หากการอ่อนตัวลงยังคงจ ากัด และราคา
พยายามยืนเหนือโซนแนวรับ 1,778-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ท าให้
ราคายังคงมีโอกาสขยับขึน้เพ่ือทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,800-1,809 
ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครัง้ หากทะลุไปได้ แนวต้านถดัไปจะอยู่ในโซน 1,821 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
สามารถถือสถานะซือ้ต่อหากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,778-1,772 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ หรือหากรับความเส่ียงได้สูงอาจเปิดสถานะซือ้เพิ่ม(ตดัขาดทุน
หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทยอยปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคา
ดีดตัวขึน้ไปไม่ผ่านแนวต้าน 1,800-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้
สามารถถือตอ่รอไปขายโซน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป หลงัจากเม่ือคืนนีร้าคาทองค าปิดแทบไมเ่ปลี่ยนแปลงเน่ืองจากตลาดทองค าของสหรัฐปิดท าการวานนีใ้นวนั Thanksgiving Day ท าให้ปริมาณการซือ้ขายนัน้เบาบาง
กว่าปกติ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าชว่งเช้าแกว่งตวัลกัษณะ sideway up ในกรอบ 1,788.26-1,798.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยัหนนุมาจากเหลา่นักลงทนุเร่ิมกลบัมา
กงัวลการระบาดโควิด-19 อีกยา่งหนกั หลงันายทอม พีค็อก นกัไวรัสวิทยาของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนในองักฤษได้ตรวจพบสายพนัธุ์ใหมมี่ชื่อวา่ B.1.1.529 ซึง่อาจหลบ
ภมิูคุ้มกันได้ จากทวีปแอฟริกา ซึ่งทางฮ่องกงก็พบนักท่องเที่ยว 2 รายติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทางด้าน องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงเตรียม
จัดการประชุมวาระพิเศษในวันนี ้(26 พ.ย.) เพื่อรับมือกับเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดังกล่าว นอกจากนีส้ถานการณ์การระบาดในโซนยุโรปก็ยังไม่ได้ดีขึน้ และล่าสุด
หน่วยงานด้านสาธารณสขุององักฤษติดเชือ้โควิดทะล ุ10 ล้านรายแล้ว ขณะเดียวกนัพบผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 เพ่ิมอีก 147 ราย ท าให้จ านวนยอดเสียชีวิตสงูกวา่ 1.44 แสน
รายแล้ว ส าหรับวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งปัจจยัเหล่านีส้ง่ผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับลงด้วยเชน่กนั ขณะที่ตลาดสหรัฐจะเปิดท าการแต่จะปิดเร็ว
กวา่ปกติ เน่ืองในวนั Black Friday มกัจะเป็นอีกวนัหนึ่งที่ปริมาณซือ้ขายจะเบาบางเกือบที่สดุของปี 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) โควิดสายพนัธ์ุใหม่ B.1.1.529 อาจหลบภมิูคุ้มกันได้ / ฮ่องกงพบผู้ติดเชือ้แล้ว / WHO จดัประชุมวาระพเิศษวันนี ้นายทอม พีค็อก นกั
ไวรัสวิทยาของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนในองักฤษได้ตรวจพบคลสัเตอร์ขนาดเล็กของผู้ติดเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ดงักล่าวซึง่มีชื่อว่า B.1.1.529 
อย่างไรก็ตาม แม้พบผู้ติดเชือ้ไวรัสสายพันธุ์ B.1.1.529 จ านวนน้อย แต่ผู้ เชี่ยวชาญบางคนก็แสดงความวิตกกังวลอนัเน่ืองมาจากการกลายพนัธุ์
ของไวรัสสายพนัธุ์ดงักล่าว ด้านฮ่องกงพบนกัท่องเที่ยว 2 ราย รัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยว่า พบนกัท่องเที่ยวรายหนึง่ท่ีเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ B.1.1.529 ส่วนอีกรายเป็นนกัท่องเที่ยวท่ีกกัตวัอยู่ในโรงแรม ซึง่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าผู้ติดเชือ้รายนีพ้กัอยู่ห้องตรงข้ามกบัผู้ติด
เชือ้รายแรก จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชือ้รายท่ี 2 อาจติดเชือ้จากผู้ ป่วยรายแรกจากอากาศท่ีหมนุเวียนระหว่างห้องพกั ส่วนองค์การอนามยัโลก 
(WHO) เตรียมจดัการประชมุวาระพิเศษในวนันี ้(26 พ.ย.) เพื่อหารือเกี่ยวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่เกี่ยวกบัแนวทางการใช้วคัซนีป้องกนัและ
การรักษาผู้ ป่วยจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี ้ทัง้นี ้WHO ประกาศจับตาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นีท่ี้มีการกลายพันธุ์จ านวนมากของสไปค์โปรตีน (Spike 
Protein) 

 (+) อังกฤษติดเชือ้โควิดทะลุ 10 ล้านรายแล้ว ยอดเสียชีวิตสูงกว่า 1.44 แสนราย หน่วยงานด้านสาธารณสขุององักฤษรายงานว่า ในช่วง 24 
ชัว่โมงท่ีผ่านมา พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 47,240 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชือ้สะสมในอังกฤษเพิ่มขึน้เป็น 10,021,497 ราย ขณะเดียวกนัพบ
ผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 147 ราย ท าให้จ านวนผู้ เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 144,433 ราย ทัง้นี ้ยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในองักฤษพุ่งขึน้ทะลุ 10 
ล้านรายแล้ว ขณะท่ีจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ทัว่ยโุรปเพิ่มขึน้เช่นกนั ซึง่ท าให้ยโุรปกลายเป็นศนูย์กลางการแพร่ระบาดอีกครัง้ 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 719.65 จุด วิตกโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้านีร่้วงลงกว่า 2% แตะ
ระดบัต ่าสดุของวนัในรอบเกือบ 1 เดือน เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่า การตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจโลก ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าวนันีท่ี้ระดบั 28,779.63 จดุ ร่วงลง 719.65 จดุ หรือ -2.44% หุ้นทกุกลุ่มปรับตวั
ลงในวนันี ้น าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 

 (+) ตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 8.07 จุด วิตกจีนตรวจสอบการลงทุนขัดหลักเกณฑ์ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิด
ปรับตวัลงเล็กน้อยในวนันี ้โดยตลาดถกูกดดนัหลงัจากท่ีมีรายงานว่า หน่วยงานก ากบัดแูลของรัฐบาลจีนได้เปิดฉากตรวจสอบการน าเงินในกองทุน
ประกนัวินาศภยัไปใช้ในการลงทนุเกินขอบเขตท่ีก าหนด เพื่อเร่งสกดัการน าเงินดงักล่าวไปใช้อย่างผิดกฎหมายและป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้
ในภาคธุรกิจ ดชันีเซีย่งไฮ้คอมโพสิตเปิดท่ี 3,576.11 จดุ ลดลง 8.07 จดุ หรือ -0.23% 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งเปิดลบ 237.48 จุด จากแรงเทขายท าก าไร ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดปรับตวัลงเช้านี ้โดยถกูกดดนัจากแรง
ขายท าก าไรของนกัลงทนุ หลงัจากตลาดปิดบวกเมื่อวานนีโ้ดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้นอาลีบาบาและหุ้นเทนเซน็ต์ ทัง้นีด้ชันีฮัง่เส็งเปิดวนันี ้
ท่ี 24,502.68 จดุ ลดลง 237.48 จดุ หรือ -0.96% 

 (-) ยอดค้าปลีกออสเตรเลียพุ่ งในต.ค. รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟ้ืนตัว  ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียฟื้นตัวขึน้อย่างแข็งแกร่งในเดือนต.ค. 
เนื่องจากการยกเลิกมาตรการจ ากดัจ านวนมากเพ่ือควบคมุโรคโควิด-19 นัน้ ได้กระตุ้นให้มีการจบัจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึน้อย่างมาก ซึง่นบัเป็นหลกัฐาน
บง่ชีเ้พิ่มเติมว่า เศรษฐกิจก าลงัฟืน้ตวัอย่างรวดเร็วจากภาวะตกต ่าซึง่เกิดจากโรคระบาด ทัง้นี ้ส านกังานสถิติออสเตรเลียรายงานในวนันีว้่า ยอดค้า
ปลีก พุ่งขึน้ 4.9% ในเดือนต.ค. สู่ระดับ 3.11 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.231 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งขยายตัวจากการดีดตวัขึน้อย่าง
แข็งแกร่งอยู่แล้วท่ี 1.7% ในเดือนก.ย. ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยอดค้าปลีกดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดท่ีระดับ 2.5% อยู่
เกือบ 2 เท่า โดยยอดค้าปลีกของร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้า เพิ่มขึน้เกือบ 28%, ของห้างสรรพสินค้า เพิ่มขึน้ 22% และของร้านอาหาร เพิ่มขึน้ 12% 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   58.2** 57.8 

 16.30น. องักฤษ 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   96.8 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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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 ข้อมลูวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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