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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,851.60-1,863.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวนันีม้ีการเคลื่อนไหวสลบัไปมาทัง้ในแดนบวกและแดนลบ หลงัจากช่วงเช้าราคาได้ขยบัขึน้
เล็กน้อยและได้ย่อตวัลงในเวลาต่อมา โดยมีปัจจยับวกจากราคาบิตคอยน์ร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 1 เดือน วิตกกบักระแสคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มเจ้าหนีอ้าจจะบงัคบัให้บริษัท Mt 
Gox ท าการเทขายบิตคอยน์เพ่ือช าระหนี ้โดย Mt Gox เป็นแพลตฟอร์มซือ้ขายสกลุเงินคริปโตของญ่ีปุ่ นซึ่งประสบภาวะล้มละลาย ทัง้นี ้ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 1.6% แตะที่ระดับ 
55,980 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนบัตัง้แต่ช่วงกลางเดือนต.ค. ประกอบกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา(UNCTAD) คาดต้นทนุขนส่งพุ่งสูงเสี่ยงดัน
ราคาสินค้าอปุโภคบริโภคบางชนิดขึน้ 10% พร้อมระบวุ่า ราคาผู้บริโภคจะเพ่ิมขึน้ 1.5% ตัง้แต่บดันีจ้นกระทัง่ปี 2566 หากสถานการณ์ยงัคงด าเนินในลกัษณะนีอ้ย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ตลาดหุ้นอเชียปิดภาคเช้าปรับตวัขึน้ โดยมีปัจจัยหนนุจากตลาดหุ้นนิวยอร์ก รวมถึงราคาน า้มนัดิบที่ดีดตวัขึน้และแรงซือ้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  อีกทัง้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้
เทียบเยน ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยที่สกดัช่วงบวกทองค า ส าหรับคืนนีไ้ม่มีตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังสหรัฐอเมริกา ทัง้นี เ้น้นเก็งก าไรในกรอบจากการแกว่งตวัในทิศทางค่อยๆปรับตวั
ขึน้ โดยเปิดสถานะซือ้ในโซน 1,855-1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาหลดุโซน 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทยอยขายเพ่ือท าก าไรบริเวณ 1,870-1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
19-11-2021 16:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,858.60 1,860.88 2.28 0.12 

Spot Silver ($) 24.79 24.80 0.01 0.04 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,860 28,960 100 0.35 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,860 28,970 110 0.38 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,864.90 1,862.30 -2.60 -0.14 

Silver Futures (SVFZ21)  25.14 24.93 -0.21 -0.84 

ดชันดีอลลาร ์ 95.52 95.89 0.36 0.38 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

        1,841   1,826  1,813 

        1,877   1,889  1,900 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 
 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  แม้ราคาทองค ามีการปรับตัวลดลง แต่ระยะสัน้หาก
พยายามจะดีดกลบัขึน้ไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,870-1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แต่หากแรงซือ้เพิ่มขึน้หรือสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกโซน 1,877 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้อย่างมัน่คง (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี)้ จะเกิดแรงซือ้ดนัให้ราคาปรับตวั
ขึน้ทดสอบแนวต้านถดัไปโซน 1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,870-1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่หากหลุด 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,841 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป แตห่ากผา่น 1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New  หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,855-1,841 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ แนะน าเก็งก าไรฝ่ังซือ้โดยตัง้จุดตัดขาดทุนหากราคาหลุด 1,841 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนว
ต้านบริเวณ 1,870-1,877 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ 
 



 

 

 (+) บิตคอยน์ร่วงต ่าสุดรอบ 1 เดือน แตะที่ระดับ 55,980 ดอลลาร์ กังวลข่าว Mt Gox ถูกบีบขายบิตคอยน์ใช้หนี ้ราคาบติคอยน์ร่วงลงแตะ
ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือนในวนันี ้เน่ืองจากเทรดเดอร์แห่ขายท าก าไรหลงัจากราคาพุ่งขึน้ติดต่อกนัหลายวนั และวิตกกบักระแสคาดการณ์ท่ีว่า กลุ่ม
เจ้าหนีอ้าจจะบงัคบัให้บริษัท Mt Gox ท าการเทขายบิตคอยน์เพ่ือช าระหนี ้โดย Mt Gox เป็นแพลตฟอร์มซือ้ขายสกุลเงินคริปโตของญ่ีปุ่ นซึง่ประสบ
ภาวะล้มละลาย ทัง้นี ้ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 1.6% แตะที่ระดบั 55,980 ดอลลาร์ในการซือ้ขายท่ีตลาดเอเชียช่วงเที่ยงวนันี ้ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่
ช่วงกลางเดือนต.ค. นอกจากนี ้ราคาบิตคอยน์ยงัดิ่งลง 20% แล้วจากสถิติสงูสุดท่ีท าไว้เม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว ตลอดทัง้สปัดาห์นี ้ราคาบิตคอยน์ร่วงลงราว 
14% และดิง่ลงทะลรุะดบัเฉล่ียในรอบ 50 วนั หลงัจากท่ีพุ่งขึน้มากกวา่ 90% ในปีนี ้

 (+) UNCTAD คาดต้นทุนขนส่งพุ่งสูงเส่ียงดันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดขึน้ 10% การพุ่งทะยานขึน้ทัว่โลกของอตัราค่าขนส่งสินค้าอาจ
ผลกัดนัให้ราคาผู้บริโภคดีดตวัขึน้ 1.5% ในปีหน้า ทัง้นี ้อตัราคา่ขนส่งส าหรับตู้คอนเทนเนอร์หนึง่ตู้พุ่งทะยานขึน้ในช่วง 18 เดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจากการ
ระบาดของโคโรนาไวรัสกดดนัให้ห่วงโซ่อุปทานและช่องทางการค้าตกอยู่ภายใต้ภาวะชะงกังนั เส้นทางต่าง ๆ เผชิญกับต้นทนุท่ีสูงขึน้ถึง 7 เท่าเป็น
อย่างน้อย รายงานจาก UNCTAD ระบวุา่ ราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึน้ 1.5% ตัง้แตบ่ดันีจ้นกระทัง่ปี 2566 หากสถานการณ์ยงัคงด าเนินในลกัษณะนีอ้ย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือแบ่งเป็นรายประเทศ ราคาผู้บริโภคในสหรัฐน่าจะเพิ่มขึน้ 1.2% ขณะท่ีของจีนน่าจะปรับขึน้ 1.4% นอกจากนี ้การวิเคราะห์ ดงักล่าวยัง
พบวา่ ราคาผู้บริโภคในประเทศขนาดเล็กท่ีพึง่พาการน าเข้ามากกว่าน่าจะเพิ่มถงึ 7.5% 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่ งเส็งปิดเช้าร่วง 444.82 จุด วิตกผลประกอบการอาลีบาบา ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในเช้าวนันี ้โดยได้รับแรง
กดดนัจากการร่วงลงของหุ้นอาลีบาบา โฮลดิง้ส์ หลงับริษัทเปิดเผยตวัเลขก าไรและรายได้ท่ีต ่ากว่าคาดในช่วงเดือนก.ค. -ก.ย. ซึง่เป็นไตรมาส 2/2564 
ตามปีงบการเงินบริษัท โดยได้รับผลกระทบจากการบริโภคท่ีชะลอตวั รวมทัง้ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน ทัง้นี ้ดัชนีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าท่ี ระดับ 
24,874.90 จดุ ลดลง 444.82 จดุ หรือ -1.76% 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 39.66 จุด รับแรงซือ้หุ้นโลจิสติกส์  ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดปรับตวัขึน้ในวนันี ้โดยได้แรง
หนนุจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มโลจิสตกิส์ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,560.37 จุด เพิ่มขึน้ 39.66 จดุ หรือ +1.13% ดชันีหุ้นกลุ่มโลจิสตกิส์ ดีด
ตวัขึน้ 1.2% หลงัจากบริษัทบางแหง่ ซึง่รวมถงึบริษัท STO Express และ Yunda Holdings รายงานผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งในเดือนต.ค. ส่วนดชันี
หุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 0.85% และดชันีหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ ดีดตวัขึน้ 0.48% อย่างไรก็ดี ดชันีหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ ปรับตวัลง 0.65% 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 147.21 จุด รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวนันี ้โดยได้แรงหนนุจาก
การคาดการณ์ท่ีว่า คณะรัฐมนตรีของนายฟูมิโอะ คชิิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นจะอนมุตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมลูคา่สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในวนันี ้
อย่างไรก็ดี ดชันีนิกเกอิปรับตวัขึน้ไม่มากนกั เน่ืองจากนกัลงทนุขายหุ้นออกมาเพ่ือท าก าไรก่อนวนัหยุดสุดสปัดาห์ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันี
นิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 29,745.87 จดุ เพิ่มขึน้ 147.21 จดุ หรือ +0.50% 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเทียบเยน หลังธุรกิจน าเข้ารุกซือ้ดอลล์เพื่อช าระบัญชี สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้บริเวณกรอบล่าง 114 เยน
ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจน าเข้าของญ่ีปุ่ นได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์เพ่ือการช าระบญัชี ส า นักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 114.38 -114.39 เยน เทียบกบั 114.21-114.31 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 114.01-
114.03 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้ยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.1354-1.1354 ดอลลาร์ และ 129.86-129.87 เยน เทียบกบั 1.1369-
1.1379 ดอลลาร์ และ 129.84-129.94 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.1334-1.1335 ดอลลาร์ และ 129.22-129.26 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือวานนี ้

 (-) จีนคาดตัวเลข FDI ขยายตัวอัตราเลขสองหลักปีนี ้รับความเช่ือม่ันศก.แข็งแกร่ง นางซู เจวียถิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) ระบุว่า 
ตลาดขนาดใหญ่ของจีนสามารถดงึดดูนกัลงทนุต่างชาติเพิ่มมากขึน้ ขณะท่ีความคาดหวงัและความเช่ือมัน่เก่ียวกบัประเทศจีนของนักลงทุนเหล่านี ้
ยงัคงมีเสถียรภาพ ทัง้นี ้นางซูได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่า ยอดการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ท่ีไหลเข้าสู่จีนจะ "ขยายตวัในอัตราเลขสอง
หลกั" ในปี 2564 และจีนสามารถบรรลเุป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพด้าน FDI ข้อมลูจาก MOC แสดงให้เห็นวา่ ตวัเลข FDI ของจีนในช่วง 10 เดือน
แรกของปีนีป้รับตวัสงูขึน้ 17.8% เม่ือเทียบรายปี สู่ 9.4315 แสนล้านหยวน หรือ 1.421 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาดงักล่าว เม็ดเงิน FDI ไหลเข้าสู่
ภาคบริการของจีนเพิ่มขึน้ 20.3% เม่ือเทียบรายปี ขณะที่ยอด FDI ในอตุสาหกรรมไฮ-เทคพุ่งขึน้ 23.7% 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

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

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

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

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

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

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

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยั โดย NAHB   83** 80 

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

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

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

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

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

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

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

วนัศกุร์ท่ี 19 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   3.8%** 2.3% 

 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   0.8%** -0.2% 

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

 
 

 

 


