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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,788.26-1,808.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวลกัษณะไซด์เวย์ขาขึน้ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าเคลื่อนไหวทรงตวั
อยู่ในกรอบแคบและมีปริมาณการซือ้ขายที่เบาบางกว่าปกติ เนื่องจากตลาดเงินตลาดทนุและตลาดทองค าของสหรัฐปิดท าการ ในวนันีม้ีปัจจยับวกจากตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชียปิดภาค
เช้าทรุดตวัหนกัสดุในรอบ 2 เดือน เนื่องจากไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ฉดุความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุและหนัไปหาการลงทนุในสินทรัพย์ปลอดภยั ทางด้านองค์การอนามยั
โลก (WHO) เตรียมจัดการประชุมวาระพิเศษในวนันี ้(26 พ.ย.) เพ่ือหารือเก่ียวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ รวมถึงสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าเทียบเยน 
เนื่องจากนกัลงทุนได้เข้าซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่รายงานจากแพลตฟอร์มข่าวกรองด้านการตลาด Blockdata ที่เผยแพร่เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน ชีใ้ห้เห็นว่า
เครือข่าย Bitcoin มีประมวลผลช าระเงินยู่ที่ประมาณ 489,000 ล้านดอลลาร์เฉลี่ยต่อไตรมาสในปีนี ้แซงหน้า Paypal ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยที่สกัดช่วงบวกของทองค า 
ส าหรับคืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าค ั ทัง้นีห้ากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,778-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซือ้ (ตัดขาดทุนหากหลดุ 1,766 
ดอลลาร์ต่อออนซ์) ราคาทองค ายงัคงปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณ 1,800-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจพิจารณาการปิดสถานะซือ้ แต่หากผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
26-11-2021 16:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,788.50 1,804.44 15.94 0.89 

Spot Silver ($) 23.58 23.42 -0.16 -0.68 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,430 28,820 390 1.37 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,450 28,820 370 1.30 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,794.70 1,806.00 11.30 0.63 

Silver Futures (SVFZ21)  23.67 23.49 -0.18 -0.76 

ดชันดีอลลาร ์ 96.79 96.38 -0.41 -0.43 
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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:  ราคาทองค าพยายามทดสอบทรงตวัรักษาระดบัไว้ แม้ว่า
จะเกิดแรงขายท าก าไรสลบัเข้ามา แต่หากการอ่อนตวัลงยังคงจ ากัด และราคา
พยายามยืนเหนือโซนแนวรับ 1,778-1,772 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ท าให้ราคายงัคง
มีโอกาสขยบัขึน้เพื่อทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,800-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีก
ครัง้ หากทะลไุปได้ แนวต้านถดัไปจะอยู่ในโซน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,800-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,778-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อ
รอดแูนวรับถดัไป แตห่ากราคาผา่น 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New  สามารถถือสถานะซือ้ต่อหากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,778-1,772 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หรือหากรับความเสี่ยงได้สงูอาจเปิดสถานะซือ้เพิ่ม(ตดัขาดทุน
หากหลดุ 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทยอยปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคาดีดตวั
ขึน้ไปไม่ผา่นแนวต้าน 1,800-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผา่นได้สามารถถือต่อ
รอไปขายโซน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) จีนย า้ไม่ประนีประนอมประเดน็ไต้หวัน เตือนสหรัฐไม่ควรสร้างภาพลวงตา กระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยในวนันีว้า่ จะไม่มีการประนีประนอม
เก่ียวกับไต้หวนั และสหรัฐไม่ควรมีภาพลวงตาใด ๆ เก่ียวกับเร่ืองนี ้พร้อมเสริมว่า สหรัฐได้กระท าการยั่วยุหลายครัง้เก่ียวกับหลายประเด็น ความ
เคล่ือนไหวดงักล่าวมีขึน้ หลงัประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนได้กล่าวเตือนปธน.โจ ไบเดนแหง่สหรัฐหลงัเสร็จสิน้ก่อนประชมุออนไลน์เม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา
วา่ การท่ีสหรัฐสนบัสนนุความเป็นเอกราชของไต้หวนันัน้เป็นการ "เล่นกบัไฟ" จีนระบุวา่ ไต้หวนัเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวท่ีสุดในความสมัพนัธ์ กบัสหรัฐ ซึง่
เป็นประเทศท่ีสนับสนุนและจัดหาอาวุธให้แก่ไต้หวนั ทัง้นี ้โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่า "โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นไต้ หวนั จีนไม่มีพืน้
ส าหรับการประนีประนอม และฝ่ายสหรัฐไม่ควรมีภาพลวงตาใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองนี"้ 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน เหตุนลท.แห่ซือ้เงินเยนจากวิตกไวรัสกลายพันธ์ุ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่บริเวณกรอบบน 114 เยนในการซือ้
ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้เน่ืองจากนักลงทนุได้เข้าซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั เพราะมีความกงัวลเก่ียวกับข่าวการพบไวรัสโค
วิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 114.69-114.70 เยน เทียบกับ 
115.35-115.45 เยนท่ีตลาดลอนดอนเม่ือเวลา 16.00 น. และ 115.38-115.39 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้ขณะท่ีตลาดเงิน
สหรัฐปิดท าการเม่ือวานนีเ้น่ืองในวนัขอบคุณพระเจ้า ยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.1224-1.1224 ดอลลาร์ และ 128.72-128.73 เยน เทียบกับ 1.1205-1.1215 
ดอลลาร์ และ 129.30-129.35 เยนท่ีตลาดลอนดอน และ 1.1215-1.1216 ดอลลาร์ และ 129.40-129.44 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือวานนี ้

 (+) เซี่ยงไฮ้ส่ังชะลอท่องเที่ยว-เดนิทางระหว่างเมืองหลังพบตดิโควดิ 3 ราย ทางการเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนเตรียมใช้มาตรการจ ากดักิจกรรมด้านการ
ทอ่งเท่ียวภายในเมือง ขณะที่พืน้ท่ีโดยรอบจะปรับลดการให้บริการขนส่งมวลชน หลงัพบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ทางภาคตะวนัออกของประเทศ ข้อมลู
จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) เผยว่า เมืองเซี่ยงไฮ้พบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึน้ 3 รายเม่ือวานนี ้(25 พ.ย.) และเป็นผู้ติด
เชือ้กลุ่มล่าสดุท่ีแสดงอาการของโรค ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ เมืองเซี่ยงไฮ้ได้สัง่ให้บริษัททอ่งเท่ียวยกเลิกการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว ออกไปก่อน  

 (+) ออสซ่ีตรวจสอบโควิดพันธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต้ ล่ันอาจห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ ออสเตรเลียก าลังตรวจสอบไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่ท่ี
ระบาดในแอฟริกาใต้ พร้อมเตือนว่าอาจห้ามไม่ให้ผู้ ท่ีเดินทางมาจากประเทศในแอฟริกาเข้าประเทศ หากมีความเส่ียงเพิ่มขึน้จากไวรัสสายพั นธุ์ใหม่นี ้
ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ บรรดานกัวทิยาศาสตร์ในแอฟริกาใต้ได้แสดงความวติกว่า ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นีอ้าจหลบเล่ียงภมูิคุ้มกนัได้ และท าให้ไวรัส
แพร่ระบาดได้มากขึน้ เน่ืองจากมีการกลายพันธุ์เป็นจ านวนมากผิดปกติ นายเกร็ก ฮนัท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียเปิดเผยว่า เ ขาจะ
ด าเนินการรับมือในทนัทีท่ีองค์การอนามยัโลก (WHO) จ าแนกสายพนัธุ์นีว้า่เป็นสายพนัธุ์หลกั 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 747.66 จุด เหตุวติกโควดิสายพันธ์ุใหม่ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดวนันีร่้วงลงแตะระดบัต ่าสดุใน
รอบ 1 เดือน เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกวา่ การตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ อาจส่งผลกระทบตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ส านกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 28,751.62 จุด ร่วงลง 747.66 จดุ หรือ -2.53% ซึง่เป็นระดบัปิดตลาดต ่าท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 25 
ต.ค. หุ้นทกุกลุ่มปรับตวัลงในวนันี ้น าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่งทางบก 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่ งเส็งปิดเช้าร่วง 526.61 จุด วิตกโควิดสายพันธ์ุใหม่ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในเช้าวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้น
เอเชีย ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัรายงานการพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 24,213.55 จุด ลดลง 
526.61 จดุ หรือ -2.13% ทัง้นี ้องค์การอนามยัโลก (WHO) เตรียมจดัการประชุมวาระพิเศษในวนันี ้(26 พ.ย.) เพ่ือหารือเก่ียวกบัไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์
ใหม่ที่มีช่ือวา่ B.1.1.529 โดยไวรัสดงักล่าวถกูพบในแอฟริกาใต้ และสามารถหลบเล่ียงภมูิคุ้มกนัได้ 

 (-) Bitcoin มีวอลุ่มการประมวลช าระเงินแซงหน้า Paypal และเตรียมเทียบชัน้กับ Mastercard ในอีก 5 ปี รายงานจากแพลตฟอร์มข่าวกรอง
ด้านการตลาด Blockdata ท่ีเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายนชีใ้ห้เห็นว่าเครือข่าย Bitcoin มีประมวลผลช าระเงินอยู่ท่ีประมาณ 489,000 ล้านดอลลาร์
เฉล่ียต่อไตรมาสในปีนี ้ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 302,000 ล้านดอลลาร์ของ Paypal และปัจจุบนั Bitcoin มีประมวลผลช าระเงินคิดเป็นประมาณ 27% เม่ือ
เทียบกับมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ของ Mastercard เฉล่ียต่อไตรมาส และ 15% ของ Visa ท่ีระดบั 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยปัจจยัสามประการท่ี
อาจท าให้เครือข่าย Bitcoin เติบโตเพิ่มขึน้ไปเทียบชัน้สองบริษัทยักษ์ให ่ด้านบัตรเครดิตในแง่ของวอลุ่มการประมวลผลช าระเงินทัง้หมด นั่นก็คือ 
จ านวนธุรกรรมที่มีอยู่ทัง้หมด, จ านวนเฉล่ียของ BTC ท่ีส่งตอ่ธุรกรรม และการเพิ่มขึน้ของราคา BTC 
  

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 าค ั - - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าค ัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


