
 

  25 November 2021 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,785.20-1,795.06 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยทศิทางวนันีเ้คลื่อนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าเคลื่อนไหวทรงตวัอยู่ในกรอบแคบ
และปิดตลาดอยู่ในแดนบวก วนันีมี้ปัจจยับวกจากโฆษกกระทรวงการตา่งประเทศจีน กลา่วว่าเราขอเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบตัติามหลกัการจีนเดียว และเรียกร้องให้สหรัฐหยดุกระท าการใด ๆ 
ท่ีเป็นการสง่เสริมกองก าลงัสนบัสนนุการแบ่งแยกดนิแดนของไต้หวนั อีกทัง้ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าลดลงเป็นสว่นใหญ่ โดยถกูกดดนัจากราคาน า้มนัดบิท่ีลดลงและสกลุเงินดอลลาร์ท่ีแข็ง
คา่ขึน้ ขณะท่ีซีอีโอแหง่ Commonwealth Bank of Australia (CBA) กลา่วว่าธนาคารกงัวลตอ่ความเสี่ยงท่ีจะพลาดลงทนุ Crypto มากกว่าการยอมรับคริปโทมาใช้ CBA ถกูจดัอนัดบัให้เป็น
หนึ่งในธนาคารใหญ่ท่ีสุด 4 อนัดบัแรกในประเทศออสเตรเลียท่ีเตรียมหนัมาลงทุนในวงการ Crypto รวมถึงส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยตวัเลขประมาณการ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ครัง้ที่ 2 ในไตรมาส 3 ขยายตวั 1.7% ซึง่น้อยกว่าคาดการณ์ของ และต ่ากว่าท่ีเคยประมาณการเบือ้งต้นไว้ ประเดน็ดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัที่กดดนั
ราคาทองค าไว้ ส าหรับคืนนีไ้ม่มีตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังสหรัฐเน่ืองจากตลาดปิดท าการในวนัขอบคณุพระเจ้า ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยเสี่ยงเข้าซือ้บริเวณแนวรับ 1,772-
1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบ้างสว่นหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,809-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
25-11-2021 16:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.30 1,793.95 5.65 0.32 

Spot Silver ($) 23.54 23.61 0.07 0.30 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,400 28,450 50 0.18 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,400 28,450 50 0.18 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,794.10 1,795.40 1.30 0.07 

Silver Futures (SVFZ21)  23.64 23.67 0.03 0.13 

ดชันดีอลลาร ์ 96.84 96.72 -0.12 -0.13 

 

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:  หลงัจากราคาทิง้ตวัลงแรง ราคาพยายามแกว่งตวัออก
ด้านข้างเพื่อสร้างฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,778-1,772 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตัวขึน้ช่วงสัน้ โดยประเมินแนวต้านบริเวณ 
1,800-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านแนวต้านแรก กรอบด้านบนจะอยู่ท่ี 
1,820 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผา่นแนวต้านบริเวณ 1,809-
1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตดัขาดทุน
สถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,778-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อ
เพื่อรอดูแนวรับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้
ตดัขาดทนุ 
Open New เน้นท าก าไรระยะสัน้โดยเสี่ยงเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใช้บริเวณ 
1,772-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 
ขณะท่ีหากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบง่ปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,809-
1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพื่อรอเข้าซือ้ใหมเ่มื่อราคาออ่นตวัลงอีกครัง้ 
 



 

 

 (+) จีนออกโรงค้านกรณีสหรัฐเชิญไต้หวันร่วมประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตย ส านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า แถลงการณ์ดงักล่าวมีขึน้หลงัจาก
ท่ีนายจ้าว ล่ีเจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ถูกถามถึงท่าทีของจีนหลงัจากท่ีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายช่ือผู้ ท่ีได้รั บเชิญให้เข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดเพ่ือประชาธิปไตย นายจ้าวระบุว่า จีนมีเพียงหนึ่งเดียว และรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลท่ีถูกต้องตา ม
กฎหมายแต่เพียงผู้ เดียวที่เป็นตวัแทนของประเทศจีนทัง้หมด ไต้หวนัเป็นเพียงดินแดนส่วนหนึง่ท่ีไม่สามารถแบง่แยกได้ของจีน และหลกัการจีนเดียวก็
เป็นบรรทดัฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ไต้หวนัไม่มีสถานะทางกฎหมายระหวา่งประเทศ ยกเว้นแต่เป็นส่ วน
หนึ่งของจีนเท่านัน้ ทัง้นี ้นายจ้าวกล่าวว่า "เราขอเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบตัิตามหลักการจีนเดียว และบทบญัญัติของแถลงการณ์ร่ วมจีน-สหรัฐ ทัง้ 3 
ฉบบั และเราขอเรียกร้องให้สหรัฐหยุดกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมกองก าลังสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนของไต้หวนั" พร้อมเสริมว่า กา รท่ี
สหรัฐเล่นกบัไฟด้วยการส่งเสริมเอกราชของไต้หวนันัน้ จะเป็นการจดุไฟเผาสหรัฐเองในท้ายท่ีสดุ 

 (+) ออสเตรเลียเล็งคว ่าบาาตรโอลิมปิกดดูหนาวตามรอยสหรัฐ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานข่าวจากหนงัสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์น่ิง เฮรัลด์ ซึง่ระบุว่า 
ออสเตรเลียก าลังพิจารณาท่ีจะไม่ส่งเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปีหน้าในกรุงปักกิ่งของจีน ขณะเดียวกั น 
นกัการเมืองออสเตรเลียกลุ่มพนัธมิตรพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคชาติกบัพรรคเสรีนิยม ตลอดจนนกัการเมืองฝ่ายค้านจากพรรคแรงงาน เรียกร้อง
ให้รัฐบาลออสเตรเลียคว ่าบาตรทางการทตูตอ่การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ซึง่จีนเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนก.พ.ปีหน้า โดยไม่ส่งผู้แทนรัฐบาลไปร่วมงาน แต่
จะส่งเพียงนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั ทัง้นี ้หนงัสือพิมพ์ดงักล่าวรายงานวา่ รัฐบาลออสเตรเลียก าลงัรอดทู่าทีจากรัฐบาลสหรัฐก่อน แล้วจึงตดัสิ นใจ
เร่ืองการคว ่าบาตรทางการทตูตอ่ไป 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบาวก 196.62 จุด จากแรงซือ้หุ้นเทคฯ-ช้อนซือ้หุ้นร่วง ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตวัขึน้ในวนันี ้
โดยฟืน้ตวัขึน้จากแรงซือ้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและแรงช้อนซือ้หุ้นกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีถกูเทขายออกมามากเกินไปหลงัจากดชันีนิกเกอิร่วงลงอย่ างหนกัเม่ือวานนี ้
ดชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 29,499.28 จุด เพิ่มขึน้ 196.62 จุด หรือ +0.67% โดยฟื้นตวัขึน้จากเม่ือวานท่ีติดลบถึง 1.58% หุ้นท่ีปรับตวัขึน้ใน
วนันีน้ าโดยกลุ่มเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั, กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์, กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มขนส่งทางบก 

 (-) CBA ยอมรับาว่าไม่อยากพลาดลงทุน Crypto พร้อมรับาท าให้เส่ียงน้อยลง Matt Comyn ซีอีโอแหง่ Commonwealth Bank of Australia กล่าว
ว่าธนาคารมีความกงัวลต่อความเส่ียงท่ีจะพลาดลงทุน Crypto มากกว่าการยอมรับคริปโทมาใช้ Commonwealth Bank of Australia (CBA) ถูกจัด
อนัดบัให้เป็นหนึ่งในธนาคารใหญ่ท่ีสุด 4 อนัดบัแรกในประเทศออสเตรเลียท่ีเตรียมหนัมาลงทนุในวงการ Crypto และล่าสุด Matt Comyn ซีอีโอแห่ง 
CBA ได้กล่าวว่า “พวกเราทราบดีว่าการลงทุนมีความเส่ียง แต่พวกเราคิดว่าหากไม่ร่วมลงทุนในตอนนีอ้าจเส่ียงมากกว่าเดิม แม้ว่าทางธนาคารจะ
ไม่ได้ให้ความส าคญักับราคาของสินทรัพย์เท่าไรนัก เพราะเล็งเห็นว่ามนัเป็นสินทรัพย์ท่ีผนัผวน และ เหมาะแก่การเก็งก าไร แต่พวกเราก็ไม่ได้คิดว่า
อตุสาหกรรม และ เทคโนโลยีนีจ้ะหายออกไปจากวงการการเงินในเร็ว ๆ นีอ้ย่างแน่นอน” 

 (-) เยอรมนีเผย GDP ขยายตัว 1.7% ใน Q3 ต ่ากว่าประมาณการเบืาอ้งต้นเล็กน้อย ส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) เปิดเผย
ตวัเลขประมาณการครัง้ท่ีสองในวนันี ้โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีในไตรมาส 3 ของปีนี ้ขยายตวั 1.7% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ และต ่ากว่าท่ีเคยประมาณการเบือ้งต้นไว้ว่าขยายตัว 1.8% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า GDP เยอรมนีขยายตัว 2.5% ในไตรมาส 3 ตรงกับตัวเลขประมาณการเบือ้งต้น และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนัก
เศรษฐศาสตร์ 

 (+/-) เยอรมนียกระดับามาตรการควบาคุมโรคโควิด-19 "กฎ 3G" หลงัเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการล็อกดาวน์รอบใหม่ใน
ยุโรป เยอรมนีได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ท่ีเรียกว่ากฎ 3G (geimpft, getestet, genesen) ซึ่งเป็นการบังคับแสดงหลักฐานการฉีด
วคัซีน, แสดงผลตรวจเชือ้เป็นลบ หรือแสดงหลกัฐานวา่หายป่วยแล้ว และจะบงัคบัใช้ในสถานท่ีท างานและในระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีผลบงัคบัใช้
แล้วเม่ือวานนี ้(24 พ.ย.) รัฐบาลเยอรมนีระบวุ่า ผู้ โดยสารท่ีต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยท่ียงัไม่ได้ฉีดวคัซีน หรือไม่มีใบรับรองวา่หายป่วยแล้ว
นัน้ "ต้องมีหลกัฐานแสดงผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 เป็นลบ" พร้อมเน้นย า้วา่ จะไม่ยอมรับผลการตรวจหาเชือ้ด้วยตนเอง 
 

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   96.8 97.7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ย.จาก UoM  
 

4.9%** 4.9% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   1.0M** -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 

 
 

 

 


