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สรุป ราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบ 1,787.60-1,796.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวไซด์เวย์ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ร่วงลงมาอีก 15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
โดยมีปัจจยักดดนัราคาจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ดีดตวัขึน้สูร่ะดบัสงูสดุในรอบสปัดาห์ ประกอบกบันกัลงทนุสถาบนัยงัมัน่ใจ Bitcoin ในระยะ
ยาว ไม่หวัน่แม้ราคาปรับฐานอยา่งตอ่เน่ือง ขณะที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การน าของปธน.โจ ไบเดน ได้ส่งเทียบเชิญรัฐบาลไต้หวนัให้เข้าร่วมการประชมุเพ่ือประชาธิปไตย ซึ่ง
อาจสร้างความไมพ่อใจให้กับจีนได้ รวมถึง คณะนกัวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบเชือ้โควิด-19 สายพนัธุ์ “ดือ้” ในสหรัฐ ซึ่งเกิดจากการรวมตวัของเชือ้ไวรัสสองสายพนัธุ์  อาจเกิด
เชือ้ชนิดกลายพนัธุ์ใหม่ที่มีลกัษณะเฉพาะ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัที่ยงัหนนุราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐมีการเปิดเผย
หลายรายการ เชน่ ประมาณการ GDP ไตรมาส 3/2021,จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์,ดชันีการใช้จา่ยสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) และดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคชว่งท้ายเดือนพ.ย.จาก UOM เป็นต้น ทัง้นีห้ากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,809-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เปิดสถานะขาย โดยตดัขาดทนุหากผ่านแนวต้านใน
โซน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ส าหรับการปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรอาจพิจารณาบริเวณ 1,781-1,772 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไมส่ามารถยืนได้ให้ชะลอการเข้าซือ้คืนออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
24-11-2021 16:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.70 1,791.48 2.78 0.16 

Spot Silver ($) 23.64 23.60 -0.04 -0.17 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,280 28,380 100 0.35 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,300 28,370 70 0.25 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,798.10 1,793.30 -4.80 -0.27 

Silver Futures (SVFZ21)  23.95 23.64 -0.31 -1.29 

ดชันดีอลลาร ์ 96.49 96.57 0.08 0.08 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

 

        1,772   1,766  1,758 

        1,809   1,821  1,833 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot: ราคาขยับขึน้แต่ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา ขณะท่ี
แรงซือ้ดนัราคาลดลง โดยราคาพยายามเคลื่อนไหวทรงตวัในกรอบ ซึง่หากราคา
ทองค าไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,809-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีผลให้
ราคาอาจปรับตัวลงมาเพื่อสร้างฐานราคา โดยมีแนวรับในโซน 1,781-1,772 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,809-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,781-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อ
รอดแูนวรับถดัไป แตห่ากราคาผา่น 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เปิดสถานะขายเก็งก าไรระยะสัน้เมื่อราคาทองค าดีดตัวขึน้ไม่
สามารถยืนเหนือโซน 1,809-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแขง็แกร่ง ตดัขาดทุน
หากราคาผ่านโซนบริเวณ 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และท าก าไรโดยเข้าซือ้คืน
หากราคาทองค าไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,781-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก
หลดุสามารถถือสถานะขายตอ่ 
 



 

 

 (+) สหรัฐส่งเทียบเชิญไต้หวันร่วมประชุมเพื่อประชาธิปไตย แต่ไร้เงาจีน-รัสเซีย รัฐบาลสหรัฐภายใต้การน าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ส่ง
เทียบเชิญรัฐบาลไต้หวนัให้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือประชาธิปไตย (Summit for Democracy) ท่ีจะเปิดฉากขึน้ในเดือนหน้า ซึง่ส่ือคาดการณ์กนัวา่ความ
เคล่ือนไหวครัง้นีจ้ะสร้างความไม่พอใจให้กบัจีนอย่างแน่นอน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐได้ส่งเทียบเชิญผู้ เข้าร่วม
ประชุม 110 คนให้มาร่วมประชมุทางออนไลน์ระหว่างวนัท่ี 9-10 ธ.ค. โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัระบอบประชาธิปไตยทัว่
โลก ตลอดจนขจดัปัญหาท่ีบอ่นท าลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึง่ในรายช่ือดงักล่าวไม่มีผู้แทนจากจีนและรัสเซียรวมอยู่ด้วย อนึ่ง แม้ปธน.ไบ
เดนจะกล่าวว่า สหรัฐสนบัสนนุนโยบาย "จีนเดียว" แตท่ าเนียบขาวได้รายงานค ากล่าวของผู้น าสหรัฐซึง่ระบวุ่า "ปธน.ไบเดนคดัค้านความพยายามท่ีจะ
สร้างความวุน่วายตอ่สภาพท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจบุนั หรือบอ่นท าลายเสถียรภาพและความมัน่ใจในช่องแคบไต้หวนั" 

 (+) นักวทิย์ฯพบโควดิสายพันธ์ุ "ดือ้" ในสหรัฐ เกิดจาก 2 สายพันธ์ุรวมตัวกัน ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ คณะนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัออกซ์
ฟอร์ดสรุปจากผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางพนัธุกรรมของเชือ้ไวรัสชนิดกลายพันธุ์ บี.1.628 (B.1.628) ว่า เชือ้ไวรัสดงักล่าวเกิดขึน้ หลงัการรวมตวั
ครัง้ใหม่ของไวรัสสองสายพันธุ์ได้แก่ บี.1.631 (B.1.631) และ บี.1.634 (B.1.634) เหล่าผู้ เช่ียวชาญกังวลว่า อาจเกิดกรณีเชือ้ไวรัสรวมตวัรูปแบบนี ้
บ่อยครัง้ขึน้จนน าไปสู่การเกิดเชือ้ไวรัสชนิดกลายพนัธุ์ใหม่รุ่นถดัไปท่ีมีลกัษณะเฉพาะที่น่ากงัวล ท่ามกลางการระบาดอย่างต่อเน่ืองของโรคโควดิ-19 
ซึง่ส่งผลให้เชือ้ไวรัสมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมากขึน้ ศาสตราจารย์ลอว์เรนซ์ ยงั นกัไวรัสวทิยาจากมหาวทิยาลยัวอร์วกิเปิดเผยว่า การรวมตวั
ของเชือ้ไวรัสสองสายพนัธุ์เป็น "ปัจจยัท่ีสร้างความกงัวลอย่างชดัเจน" และมี "โอกาสเป็นแหล่งสร้างเชือ้ไวรัสชนิดกลายพนัธุ์พิเศษแบบใหม่" ด้วย 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 471.45 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ-กังวลสหรัฐขึน้ดอกเบีย้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงในวนันี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากความวิตกว่าอาจจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในสหรัฐเร็วขึน้ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ได้รับการ
เสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมัยท่ี 2 ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 29,302.66 จุด 
ร่วงลง 471.45 จดุ หรือ -1.58% หุ้นท่ีปรับตวัลงในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั, กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และกลุ่มบริการ 

 (+) รองผู้ว่าธนาคารอังกฤษชี ้คริปโตอาจบ่อนท าลายเสถียรภาพทางการเงิน  Sir Jon Cunliffe รองผู้ ว่าการธนาคารของประเทศอังกฤษได้
ออกมาได้ออกมาเตือนเก่ียวกบัเสถียรภาพทางการเงินในประเทศองักฤษเวลานี ้โดยเขามองว่า เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นภยัคกุคามต่อเสถียรภาพ
ทางการเงินของโลก เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมที่เติบโตเร็วจนเกินไป และยงัเป็นการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงระบบการเงินท่ีมีอยู่แต่เดมิด้วย ที่ผ่านมา
ธนาคารกลางขององักฤษได้ออกมาเตือนถึงความผนัผวนของสินทรัพย์คริปโตท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดทนุเดิม ท าให้ทางธนาคารได้ให้ความส าคญักบั
ความเส่ียง และท าให้ทางรองผู้วา่การธนาคารต้องออกมาเรียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายต้องท าการพิจารณาการร่างกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขนัมากขึน้ 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ได้แรงหนุนจากสินค้าโภคภัณฑ์ -หุ้นน า้มันพุ่ ง ตลาดหุ้นยุโรปเปิดในแดนบวกวนันี ้หลังจากปรับตวัลงต่อเน่ืองมา
หลายวนั โดยได้รับแรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์และหุ้นกลุ่มน า้มนั ซึง่ช่วยบดบงัปัจจยัลบจากความวติกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์
โควิด-19 และการประกาศล็อกดาวน์ในประเทศต่าง ๆ ของยุโรป หุ้นกลุ่มน า้มนัปรับตวัขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ีระดบั 
479.67 จุด เพิ่มขึน้ 0.42 จุด หรือ +0.09% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,942.28 จุด เพิ่มขึน้ 5.28 จุด หรือ +0.03% และดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 7,052.18 จดุ เพิ่มขึน้ 7.56 จดุ หรือ +0.11% 

 (-) ตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 3.61 จุด รับแรงซือ้หุ้นกลุ่มอาหาร-เหมืองถ่านหิน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดดีดตวัขึน้
แตะระดบัสูงสุดในรอบกว่า 4 สัปดาห์ในวนันี ้โดยตลาดได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึน้ของหุ้นกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม และกลุ่มเหมืองถ่านหิน ทัง้นี ้
ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,592.70 จุด เพิ่มขึน้ 3.61 จุด หรือ +0.10% ดชันีหุ้นกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม พุ่งขึน้ 1.8% ขณะท่ีดชันีหุ้นกลุ่มผู้ผลิต
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทะยานขึน้ 2.7% ส่วนดชันีหุ้นกลุ่มถ่านหิน พุ่งขึน้ 2.3% ตามทศิทางสญัญาถ่านหนิท่ีดีดตวัขึน้ ขานรับการคาดการณ์ท่ีว่า ความ
ต้องการถ่านหินของกลุ่มโรงงานผลิตเหล็กจะปรับตวัสงูขึน้ ดชันีหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ดีดตวัขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยปิดตลาดเพิ่มขึ น้ 1% ในวนันี ้หลงั
มีรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัดแูลด้านการเงินของจีนได้สัง่ให้ธนาคารพาณิชย์บางแห่งของจีนเร่งปล่อยเงินกู้ เพิ่มเติมให้กบับริษัทอสงัหาริมทรัพย์ 
เพ่ือให้บริษัทเหล่านีมี้เงินทนุในการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ CryptoSiam 

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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   96.5** 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 

 
 

 

 


