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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,787 1,826 

L2 1,782 1,831 

L3 1,778 1,837 

Date  23 Nov 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,826 

  Target 1,787 

Stoploss 1,840 

แนะแนวทางการลงทุน         

     ราคาทองค าร่วงลงอย่างหนัก หลังจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ 
ดีดตัวขึ้น  นอกจากน้ียงัมีแรงกดดันจาก
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าหลังจากประธานาธิบ 

ดีโจ ไบเดนตัดสินใจเสนอช่ือนายเจอโรม 
พาวเวล ให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) อีกคร้ัง สร้างแรงกดดัน
ตลาดทองค าอย่างหนัก  แนะรอขาย 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

  ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (22 พ.ย.) หลงัจากประธานาธิบดีโจ 
ไบเดนตดัสินใจเสนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมยัที่ 2  สกุลเงินยโูรอ่อนค่าลงเน่ืองจากนกัลงทุน
กงัวลว่า การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ในยโุรปจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี
เปิดเผยว่า รัฐบาลจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการจ ากดัท่ีเขม้งวดมากข้ึนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าร่วงลงอยา่งหนกั หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.596% เม่ือคืนน้ี 
ซ่ึงการพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะเพิ่มตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองค า เน่ืองจากทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีผลตอบแทนในรูป
ดอกเบ้ีย  ส าหรับปัจจยัท่ีท  าใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐพุ่งข้ึนเม่ือคืนน้ี มาจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนตดัสินใจเสนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล ให้
ด  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมยัที่ 2   

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์ น้ีไดแ้ก่  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการ
บริการ  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP ประมาณการคร้ังท่ีสอง  ดุลการคา้  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันี
สินคา้คงลงัภาคคา้ส่ง  ยอดขายบา้นใหม่  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้าย
ดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,806.3 -45.3 

Silver 24.297 -0.484 

WTI Crude 76.75 +0.81 

Dow Jones 35,619.25 +17.27 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
 19/11/64 976.87 985.00 +8.13 

22/11/64 985.00 985.00 0.00 

23/11/64 00.0 00.0 0.00 

24/11/64 00.0 00.0 0.00 
25/11/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (22 พ.ย.) หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ตดัสินใจเสนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) เป็นสมยัที่ 2  สกุลเงินยโูรอ่อนค่าลงเน่ืองจากนกัลงทุนกงัวลว่า การ
แพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ในยโุรปจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลของเยอรมนีเปิดเผยว่า รัฐบาล
จ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการจ ากดัท่ีเขม้งวดมากข้ึนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19    
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สหรัฐฯ 

เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกว่าคาดในเดือนต.ค. 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั +0.76 ใน
เดือนต.ค. และสูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั +0.17 จากระดบั -0.18 ในเดือนก.ย.  การดีดตวัของดชันีไดรั้บแรงหนุนจากการ
ปรับตวัข้ึนของการจา้งงานและการบริโภค  ดชันี CFNAI เป็นดชันีถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดักิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐจ านวน 85 รายการ 
โดยดชันี CFNAI ท่ีมีค่าเป็นบวกจะบ่งช้ีถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าแนวโนม้ ขณะท่ีดชันี CFNAI ท่ีมีค่าเป็นลบจะบ่งช้ีถึงการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจที่ต  ่ากว่าแนวโนม้  นกัวเิคราะห์ระบุว่า ดชันี CFNAI ถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุดในการประเมินความเส่ียงในการเขา้สู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ 

 
 

สหรัฐฯ 
 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นในเดือนต.ค. สวนทางคาดการณ์ 
       สมาคมนายหนา้อสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบา้นมือสองปรับตวัข้ึน 0.8% สู่ระดบั 6.34 ลา้นยนิูต
ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สวนทางนกัวเิคราะห์ท่ีคาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 6.20 ลา้นยนิูต   อยา่งไรกดี็ ยอดขายบา้นมือสองยงัคงถูก
กดดนัจากราคาบา้นที่พุ่งสูง, สตอ็กบา้นที่ลดลง และการขาดแคลนวสัดุก่อสร้าง   เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบา้นลดลง 5.8% ในเดือนต.ค. 
ส่วนสตอ็กบา้นในตลาดลดลง 12% สู่ระดบั 1.25 ลา้นยนิูตในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายปี    
       นอกจากน้ี ราคาเฉลี่ยของบา้นเพิ่มข้ึน 13.1% สู่ระดบั 353,900 ดอลลาร์   เม่ือพิจารณายอดขายบา้น และสตอ็กบา้นในตลาด พบว่า 
ผูข้ายบา้นตอ้งใชเ้วลา 2.4 เดือนในการขายบา้นจนหมดสตอ็กในตลาด ลดลงจาก 2.5 เดือนในปีที่แลว้ 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

 เป็นทางการแล้ว! "ไบเดน" ตัดสินใจเลือก "พาวเวล" น่ังเก้าอี้ประธานเฟดสมัย 2 
      ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศในวนัน้ีว่า เขาไดเ้สนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
เป็นสมยัที่ 2    ทั้งน้ี นายพาวเวลจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปีในเดือนก.พ.2565 โดยเขาเขา้รับต าแหน่งประธานเฟดในเดือนก.พ.
2561 หลงัจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดเ้สนอช่ือนายพาวเวลใหด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวต่อจากนางเจเน็ต เยลเลน   
       อยา่งไรกดี็ แมป้ธน.ไบเดนเสนอช่ือนายพาวเวลเป็นประธานเฟดสมยัที่ 2 แต่นายพาวเวลกต็อ้งผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐ 
ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาบางรายมีแนวโนม้ที่จะคดัคา้นการเขา้รับต าแหน่งประธานเฟดของนายพาวเวล  นางเอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิก
รัฐแมสซาชูเสตต ์กล่าวโจมตีนายพาวเวลก่อนหนา้น้ี โดยกล่าวว่านายพาวเวลเป็นบุคคลอนัตรายท่ีบ่อนท าลายระบบธนาคารสหรัฐ และ
ตนจะขดัขวางมิใหน้ายพาวเวลไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานเฟดอีกสมยัหน่ึง  "ประวติัการท างานของคุณสร้างความกงัวลใจอยา่งมากต่อ
ดิฉัน โดยหลายคร้ังท่ีผ่านมา คุณไดท้  าใหร้ะบบธนาคารของเรามีความปลอดภยันอ้ยลง คุณคือบุคคลอนัตรายท่ีมากุมบงัเหียนเฟด และน่ี
คือเหตุผลของดิฉันในการคดัคา้นการด ารงต าแหน่งอีกสมยัของคุณ" นางวอร์เรนกล่าวเม่ือวนัที่ 28 ก.ย. ขณะที่นายพาวเวลกล่าวถอ้ยแถลง
ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภา  นางวอร์เรนกลา่ววา่ การที่นายพาวเวลไดผ้่อนคลายกฎระเบียบในภาคธนาคารจะท าให้
เกิดวิกฤตการณ์เหมือนที่เคยเกิดข้ึนในปี 2551-2552 และนายพาวเวลถือว่า "โชคดี" ที่ธนาคารต่างๆยงัคงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา
ใหญ่ได ้   

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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 % 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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 USA 22.00 ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภค

พ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 0.4 % 0.2 % 

 USA 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 66.9 66.8 

       

 


