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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,774 1,814 

L2 1,765 1,819 

L3 1,757 1,825 

Date  24 Nov 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,814 

  Target 1,774 

Stoploss 1,830 

แนะแนวทางการลงทุน         

     ราคาทองค าปรับตัวร่วงลง หลังจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ 
ดีดตัวขึ้น  นอกจากน้ียงัมีแรงกดดันจาก
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าหลังจาก นายเจอโรม 
พาวเวล ให้ด ารงต าแหน่งประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สมัยที่สอง เป็นการตอก
ย า้ว่าสหรัฐฯ ยงัเดินหน้านโยบายการเงิน
แบบเข้มงวด กดดันตลาดทองค าอย่างมาก 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (23 พ.ย.) หลงัจากไอเอชเอส มาร์
กิต เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐชะลอตวัลง   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 4 เม่ือคืนน้ี (23 พ.ย.) โดยราคาทองด่ิงหลุดจากระดบัส าคญัทาง
จิตวิทยาที่ 1,800 ดอลลาร์ เน่ืองจากการพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐเป็นปัจจยักดดนัตลาด นอกจากน้ี นกัลงทุนยงักงัวลว่าการท่ีนายเจอ
โรม พาวเวล ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมยัท่ี 2 จะส่งผลใหเ้ฟดมีแนวโนม้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในปีหนา้  

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์ น้ีไดแ้ก่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP ประมาณการคร้ังท่ีสอง  
ดุลการคา้  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ยอดขายบา้นใหม่  รายไดส่้วนบุคคล  
รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.
มิชิแกน เป็นตน้     
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,783.8 -22.5 

Silver 23.435 -0.862 

WTI Crude 78.50 +1.75 

Dow Jones 35,813.80 +194.55 

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 

23/11/64 985.00 991.11 +6.11 

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

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (23 พ.ย.) หลงัจากไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผย
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐชะลอตวัลง 
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บอนด์ยีล 

บอนด์ยลีด์สหรัฐดีดตัว ขานรับ "พาวเวล" เป็นประธานเฟดสมัย 2  
        นกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐจ านวนมากในวนัพรุ่งน้ี รวมทั้งรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าวนัที่ 2-3 พ.ย.  ณ เวลา 22.53 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 
1.648% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 1.998%  ราคาพนัธบตัร และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
จะปรับตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั    นกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐจ านวนมากในวนัพรุ่งน้ี รวมทั้งรายงานการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าวนัที่ 2-3 พ.ย. นกัวิเคราะห์มองว่า การที่นายพาวเวลด ารงต าแหน่งประธานเฟดเป็น
สมยัที่ 2 จะส่งผลใหเ้ฟดเดินหนา้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในปีหนา้ 

 
 

สหรัฐฯ 

"ไบเดน" ประกาศระบายน ้ามัน 50 ล้านบาร์เรลจากคลังส ารอง หวังสกัดราคาพุ่ง 
    ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศในวนัน้ีว่า สหรัฐจะระบายน ้ามนัดิบจ านวน 50 ลา้นบาร์เรลออกจากคลงัส ารองทางยทุธศาสตร์ (SPR) 
เพื่อสกดัการพุ่งข้ึนของราคาน ้ามนัในตลาด      
      ทั้งน้ี สหรัฐจะระบายน ้ามนัดิบร่วมกบัสหราชอาณาจกัร จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอินเดีย ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น
คร้ังแรกในการด าเนินมาตรการดงักล่าว กระทรวงพลงังานสหรัฐเปิดเผยว่า ขณะน้ี SPR มีน ้ามนัดิบรวม 604.5 ลา้นบาร์เรล และน ้ามนัดิบ
ท่ีถูกระบายออกมาจะเขา้สู่ตลาดภายในเวลา 13 วนั หลงัจากท่ีประธานาธิบดีมีค  าสั่งดงักล่าว 

 
 
 
 
 

อังกฤษ 
 

 อังกฤษประกาศระบายน ้ามัน 1.5 ล้านบาร์เรล ตามรอยสหรัฐ 
       รัฐบาลองักฤษแถลงในวนัน้ีวา่ องักฤษจะระบายน ้ามนัจ านวน 1.5 ลา้นบาร์เรลออกสู่ตลาด ในความร่วมมือกบัสหรัฐและชาติ
พนัธมิตรเพื่อสกดัการพุ่งข้ึนของราคาน ้ามนัในตลาด    อยา่งไรกดี็ น ้ามนัจ านวน 1.5 ลา้นบาร์เรลดงักล่าวจะเป็นน ้ามนัจากสตอ็กของ
ภาคเอกชน และการด าเนินการดงักล่าวจะเป็นไปอยา่งสมคัรใจ และไม่ส่งผลกระทบต่อน ้ามนัในคลงัส ารองของรัฐบาลแต่อยา่งใด ขณะท่ี
ส านกังานพลงังานสากล (IEA) ก าหนดใหรั้ฐบาลจะตอ้งมีน ้ามนัในคลงัส ารองเพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศเป็นเวลา 90 วนั 
ทางดา้นประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศในวนัน้ีวา่ สหรัฐจะระบายน ้ามนัดิบจ านวน 50 ลา้นบาร์เรลออกจากคลงัส ารองทางยทุธศาสตร์ 
(SPR) เพื่อสกดัการพุ่งข้ึนของราคาน ้ามนัในตลาด ขณะท่ีรัฐบาลอินเดียประกาศระบายน ้ามนัดิบจ านวน 5 ลา้นบาร์เรล   
         ทั้งน้ี สหรัฐจะระบายน ้ามนัดิบร่วมกบัองักฤษ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอินเดีย ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นคร้ังแรก
ในการด าเนินมาตรการดงักล่าว  กระทรวงพลงังานสหรัฐเปิดเผยว่า ขณะน้ี SPR มีน ้ามนัดิบรวม 604.5 ลา้นบาร์เรล และน ้ามนัดิบท่ีถูก
ระบายออกมาจะเขา้สู่ตลาดภายในเวลา 13 วนั หลงัจากท่ีประธานาธิบดีมีค  าสั่งดงักล่าว   ซิต้ีกรุ๊ปคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่า สหรัฐและชาติ
พนัธมิตรอาจระบายน ้ามนัรวม 100-120 ลา้นบาร์เรลออกสู่ตลาด โดยสหรัฐจะระบายน ้ามนั 45-60 ลา้นบาร์เรล, จีน 30 ลา้นบาร์เรล, 
อินเดีย 5 ลา้นบาร์เรล, ญ่ีปุ่ น 10 ลา้นบาร์เรล และเกาหลีใต ้10 ลา้นบาร์เรล  อยา่งไรกดี็ คาดว่ามาตรการระบายน ้ามนัจากคลงัส ารองจะ
ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามนัในตลาดเพียง 2-3 สัปดาห์    
         ทั้งน้ี สหรัฐพยายามโนม้นา้วใหป้ระเทศต่างๆ ท าการระบายน ้ามนัจากคลงัส ารอง หลงัจากท่ีกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) 
และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั ปฏิเสธขอ้เรียกร้องของสหรัฐท่ีตอ้งการใหมี้การเพิ่มการผลิตน ้ามนัมากกว่า 400,000 บาร์เรล/วนั    

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 

 



 

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


Morning Report 24 พฤศจิกายน 2564 

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 

       

 


