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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,839 1,858 

L2 1,834 1,863 

L3 1,828 1,868 

Date 22 Nov 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,839 

Target 1,858 

Stoploss 1,825 

แนะแนวทางการลงทุน 
ราคาทองค าปิดตลาดอ่อนตัวลงได้รับแรง
กดดันจากความกังวลที่ว่า เฟดอาจจะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบ้ียเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ใน
เบ้ืองต้น นอกจากน้ีแรงขายท าก าไรจาก
ปัจจัยทางเทคนิค ยงักดดันราคาให้อ่อนตัว
ลงราคาเคล่ือนไหวในโซนแนวรับแล้ว 
สถานะฝั่งซ้ือแนะถือเพ่ือรอปิดท าก าไร  
อย่างไรก็ดีควรต้ังจุด Stop Loss ไว้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

                ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัศุกร์ (19 พ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากความ
ตอ้งการซ้ือสกุลเงินปลอดภยัเพิ่มข้ึน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     

มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค ายงัคงทรง ๆ ตวั หลงัจากที่โดนเทขายเม่ือคืนวนัศุกร์ที่ผ่านมาช่วงสายที่ผ่านมาราคาดีดตวัข้ึนเลก็นอ้ยโดย
ทองค าไดรั้บแรงหนุนจากแรงซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยัในวงกวา้ง ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยโุรป หลงัจาก
ที่ออสเตรียเป็นประเทศแรกในยโุรปตะวนัตกที่เตรียมจะใชม้าตรการลอ็กดาวน์เตม็รูปแบบ ส่วนเยอรมนี ซ่ึงเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน 
ยโุรป อาจประกาศมาตรการลอ็กดาวน์เช่นกนั แมร้าคาจะอ่อนตวัลงแต่กย็งัมีแรงหนุนเขา้มาเป็นระยะ  

 นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์ น้ีไดแ้ก่  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก  ยอดขายบา้นมือ
สอง  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP ประมาณการคร้ังท่ีสอง  ดุลการคา้  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันี
สินคา้ส่งออก  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีสินคา้คงลงัภาคคา้ส่ง  ยอดขายบา้นใหม่  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  
ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้    
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,861.4 -8.8 

Silver 24.9 -0.267 

WTI Crude  79.01 +0.65 

Dow Jones 35,870.95 -60.10 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
 12/11/64 975.99 975.99 0.00 

15/11/64 00.0 00.0 0.00 

16/11/64 00.0 00.0 0.00 

17/11/64 00.0 00.0 0.00 
18/11/64 00.0 00.0 0.00 

Market  Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัศุกร์ (19 พ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากความตอ้งการ
ซ้ือสกุลเงินปลอดภยัเพิ่มข้ึน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19          
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ออกเตรเลีย 

รัฐบาลออสเตรเลียเตือนประชาชนระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินคริปโต  
       คณะกรรมการก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) เปิดเผยวา่ ASIC ก าลงัร่วมมือกบัฝ่ายนิติบญัญติัใน
การพฒันากฎเกณฑส์หรัฐสกุลเงินดิจิทลั อยา่งไรกดี็ ASIC เตือนว่าสินทรัพยใ์นรูปสกุลเงินคริปโตจ านวนมากยงัไม่ไดรั้บการ
ควบคุมดูแลในขณะน้ี ซ่ึงนกัลงทุนจะตอ้งระมดัระวงัการซ้ือขาย     นายโจ ลอนโก ประธาน ASIC เตือนวา่ นกัลงทุนควรระมดัระวงัการ
ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ไดรั้บการปกป้องจากรัฐบาล โดยนายลอนโกไดอ้อกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณะเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ธนาคาร
คอมมอนเวลธ์ แบงก ์ออฟ ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นธนาคารรายใหญ่สุดของออสเตรเลียไดป้ระกาศแผนการเปิดตวัแพลตฟอร์มซ้ือขายสกุล
เงินคริปโตส าหรับลูกคา้รายยอ่ย   นายลอนโกระบุว่า "ผูบ้ริโภคควรลงทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัอยา่งยิง่ เพราะในปัจจุบนัมี
สินทรัพยใ์นรูปสกุลเงินคริปโตจ านวนมากที่ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับในฐานะผลิตภณัฑท์างการเงิน ดงันั้น นกัลงทุนตอ้งระมดัระวงั"   
        ทั้งน้ี ASIC ก าลงัร่วมมือกบัฝ่ายนิติบญัญติัของออสเตรเลียเพื่อเปิดทางใหอ้งคก์ร Decentralised Autonomous Organisations (DAO) 
เขา้มามีส่วนร่วม นอกจากน้ี ขอบข่ายความร่วมมือดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาตใหก้บัแพลตฟอร์มซ้ือขายเปลี่ยนสกุลเงิน
ดิจิทลั    

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐคาดค่าจัดกินเล้ียงวันขอบคุณพระเจ้าพุ่งแรงปีน้ี เหตุเงินเฟ้อ-ซัพพลายเชนติดขัด 
      AFBF คาดการณ์ว่า ค่าจดักินเลี้ยงวนัขอบคุณพระเจา้โดยเฉลี่ยส าหรับ 10 คนข้ึนไป มีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนแตะ 53.31 ดอลลาร์ใน
ปีน้ี เพิ่มข้ึน 14% จากปีก่อนหนา้ซ่ึงท าสถิติต  ่าสุดในรอบ 10 ปีที่ 46.90 ดอลลาร์   
      นอกจากน้ี AFBF เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหค้าดการณ์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดย้าก ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุที่
ท  าใหร้าคาเพิ่มข้ึน  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ตวัเลขดงักล่าวมาจากการส ารวจราคาไก่ง่วง แครนเบอร์รี ขนมปังแถว และวตัถุดิบหลกั
อื่น ๆ ตามร้านคา้ต่าง ๆ ในช่วงวนัท่ี 26 ต.ค. ถึง 8 พ.ย. โดยราคาไกง่วงเพิ่มข้ึนถึง 24% จากปีท่ีแลว้    

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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22 พ.ย.64 USA 20.30 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก 
 0.90 -0.13 

 EUR 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภคยโูรโซน 
 -5.5 -4.8 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านมือสอง 
 - 7.0 % 

23 พ.ย.64 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี 
 56.7 57.8 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี 
 51.5 52.4 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน 
 57.2 58.3 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน 
 53.6 54.6 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  
 59.0 58.4 

 USA 21.15 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  
 59.1 58.7 

24 พ.ย.64 EUR 16.00 ดัชนีความเช่ือม่ันภาคธุรกิจเยอรมันนี 

สถาบัน  Ifo 
 96.7 97.7 

 USA 20.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน 
 0.3% -0.4 % 

 USA 20.30 GDP ประมาณการคร้ังที่สอง 
 2.1 % 2.0 % 

 USA 20.30 ดุลการค้า 
 $-94.6 B $-96.3 B 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า 
 0.9 % 0.5 % 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าส่งออก 
 -4.6 % -4.7 % 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 264 K 268 K 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าคงลังภาคค้าส่ง  0.8 % 1.1 % 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านใหม่  790 K 800 K 

 USA 22.00 รายได้ส่วนบุคคล 
 0.2 % -1.0 % 

 USA 22.00 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล 
 1.0 % 0.6% 

 USA 22.00 ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล 
 0.6 % 0.3 % 
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 USA 22.00 ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภค

พ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 0.4 % 0.2 % 

 USA 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 66.9 66.8 

       

หมายเหตุ4:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


