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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 าร่วงลงอย่างหนัก หลังจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ 
ดีดตัวขึ้น  นอกจากน้ียงัมีแรงกดดันจาก
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าหลังจากประธานาธิบ 

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

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

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

มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าพยายามดีดตวัข้ึนแต่ไม่สามารถท าไดม้ากนกั ราคาปรับตวัลดลงหลงัจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศ
ว่า เขาไดเ้สนอช่ือนายเจอโรม พาวเวล ใหด้  ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟต)เป็น สมยัที่ 2  ท  าใหต้ลาดมองว่า แนวโนม้นโยบายการเงิน
ภายใตก้ารน าของนายพาวเวลจะมีจุดยนืที่ผ่อนคลาย “นอ้ยกวา่” ภายใตก้ารน าของนางสาเอล เบรนาร์ดที่เป็นอีกหน่ึงตวัเกง็เขา้ชิงเกา้อี้ประธานเฟด 

 นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์ น้ีไดแ้ก่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP ประมาณการคร้ังท่ีสอง  
ดุลการคา้  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีสินคา้คงลงัภาคคา้ส่ง  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 
 12/11/64 976.87 985.00 +8.13 

15/11/64 985.00 985.00 0.00 

16/11/64 985.00 991.11 +6.11 

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

ส.ส.เดโมแครตจ้ีไบเดนใช้ค าส่ังห้ามส่งออกน ้ามันดิบ เร่งสกัดราคาน ้ามันพุ่ง 
      สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตไดเ้รียกร้องใหป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดน ระบายน ้ามนัออกจากคลงัส ารองทาง
ยทุธศาสตร์ (SPR) และบงัคบัใชค้  าสั่งหา้มส่งออกน ้ามนั เพื่อสกดัราคาน ้ามนัดิบท่ีพุ่งสูงข้ึน  ทั้งน้ี สมาชิกพรรคเดโมแครตซ่ึงมีนายโร 
คานนา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นแกนน า ไดส่้งจดหมายถึงปธน.ไบเดน ใหเ้ร่งด าเนินการเพื่อสร้างความมัน่ใจว่า 
ครัวเรือนอเมริกนัจะยงัมีน ้ามนัใชใ้นราคาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ     
      ส านกัข่าวซีเอน็เอน็รายงานว่า จดหมายดงักล่าวเรียกร้องใหป้ธน.ไบเดนใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ที่มีอยู ่เพื่อสกดัราคาน ้ามนัเบนซินในระยะ
สั้น ขณะเดียวกนัโฆษกประจ าตวัของนายคานนาไดย้นืยนัขอ้เรียกร้องในจดหมายซ่ึงมีสมาชิกพรรคเดโมแครตประมาณ 10 คน ร่วมกนั
ลงนาม   แหล่งข่าววงในของรัฐบาลสหรัฐเผยวา่ มีการคาดการณ์วา่ กระทรวงพลงังานจะประกาศระบายน ้ามนัส ารองจากคลงั SPR ในวนั
องัคาร (23 พ.ย.) ร่วมกบัอีกหลายประเทศ  ทางดา้นปธน.ไบเดนมีก าหนดกล่าวสุนทรพจนเ์กี่ยวกบัเศรษฐกิจสหรัฐและการด าเนินงานของ
คณะท างานในการสกดัราคาพลงังานท่ีพุ่งสูงข้ึนในวนัองัคารตามเวลาสหรัฐเช่นกนั   
       ทั้งน้ี ตามกฎหมายสหรัฐนั้น ปธน.ไบเดนมีอ  านาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินและยบัย ั้งการส่งออกน ้ามนัไดสู้งสุดเป็นเวลาหน่ึงปี 
ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญมองว่า โอกาสท่ีปธน.ไบเดนจะท าเช่นนั้นมีนอ้ยมาก  ซิต้ีกรุ๊ปคาดการณ์ว่า สหรัฐและชาติพนัธมิตรอาจระบายน ้ามนั
รวม 100-120 ลา้นบาร์เรลออกสู่ตลาด โดยสหรัฐจะระบายน ้ามนั 45-60 ลา้นบาร์เรล, จีน 30 ลา้นบาร์เรล, อินเดีย 5 ลา้นบาร์เรล, ญ่ีปุ่ น 10 
ลา้นบาร์เรล และเกาหลีใต ้10 ลา้นบาร์เรล  ท่ีผา่นมานั้น สหรัฐพยายามโนม้นา้วใหป้ระเทศต่าง ๆ ระบายน ้ามนัจากคลงัส ารอง หลงัจากท่ี
โอเปกพลสัปฏิเสธขอ้เรียกร้องของสหรัฐท่ีตอ้งการใหโ้อเปกพลสัเพิ่มการผลิตน ้ามนัมากกว่า 400,000 บาร์เรล/วนั 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐประกาศเตือนปชช.หลีกเล่ียงเดินทางไปเยอรมนี-เดนมาร์ก เหตุโควิดระบาดหนัก 
      ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไดอ้อกประกาศเตือนประชาชนใหห้ลีกเลี่ยงการเดินทาง
ไปยงัเยอรมนีและเดนมาร์ก เน่ืองจากขณะน้ียอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ในทั้งสองประเทศพุ่งสูงข้ึน    CDC ยกระดบัค าเตือนส าหรับการ
เดินทางไปยงัเยอรมนีและเดนมาร์กเป็นระดบั 4 หรือความเส่ียงสูงมาก พร้อมกบัเตือนประชาชนใหห้ลีกเลี่ยงการเดินทางไปยงัพื้นท่ี
ดงักล่าว ขณะที่กระทรวงต่างประเทศกอ็อกประกาศเตือนใหง้ดการเดินทางเช่นกนั   ขณะน้ี CDC ไดอ้อกค าเตือนระดบั 4 ส าหรับประเทศ
ต่าง ๆ ราว 75 ประเทศ รวมถึงประเทศในทวีปยโุรปหลายแห่ง เช่น ออสเตรีย, องักฤษ, เบลเยยีม, กรีซ, นอร์เวย,์ สวิตเซอร์แลนด,์ 
โรมาเนีย, ไอร์แลนด ์และสาธารณรัฐเชก็  ทางดา้นนายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลแห่งเยอรมนีกล่าวกบัผูน้  าพรรคอนุรักษนิ์ยมของ
เยอรมนีว่า ขณะน้ีมาตรการควบคุมโควิด-19 ของเยอรมนีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความจ าเป็นที่จะตอ้งใชม้าตรการที่เขม้งวดกว่า
น้ี    
       ทั้งน้ี จ  านวนผูติ้ดเช้ือในเยอรมนียงัคงพุ่งสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ครบ
ทั้งสองโดสไปตั้งแต่ช่วงตน้ปี และกลุ่มเดก็และเยาวชนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัใหฉี้ดวคัซีน 

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 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  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 

       

หมายเหตุ4:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


