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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  25 Nov 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,814 

  Target 1,774 

Stoploss 1,830 

แนะแนวทางการลงทุน         

     ราคาทองค าฟ้ืนตัวขึ้นจากแรงช้อนซ้ือ
หลังจากสัญญาทองร่วงลงอย่างหนัก
ติดต่อกันหลายวัน ตลาดยงัได้รับแรงกดดัน
จากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
หลังจากประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็ง -  

แกร่งของสหรัฐฯ  ในเบ้ืองต้นยงัมองแค่รี
บาวน์ระยะส้ัน ๆ  แนะขายท าก าไรที่แนว
ต้าน  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

  ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (24 พ.ย.) หลงัจากที่เจา้หนา้ที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนบัสนุนใหมี้การเร่งปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซ่ึงจะท าใหเ้ฟดปรับข้ึน
อตัราดอกเบ้ียเร็วกว่าท่ีคาดไว ้ 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าฟ้ืนตวัข้ึนเม่ือคืนน้ี เน่ืองจากแรงชอ้นซ้ือหลงัจากสัญญาทองร่วงลงอยา่งหนกัติดต่อกนั 4 วนัท าการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และความวิตกกงัวลท่ีว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
เพื่อสกดัเงินเฟ้อ   

อยา่งไรกดี็ สัญญาทองค าปิดตลาดขยบัข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นเม่ือคืนน้ี เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจาก
ทางการสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งเม่ือคืนน้ี ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3/2564 ที่ขยายตวั 2.1% ซ่ึง
สูงกว่าตวัเลขประมาณการคร้ังแรกท่ีระดบั 2.0%    ขณะท่ีตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกลดลง 71,000 ราย สู่ระดบั 199,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ 
ซ่ึงเป็นระดบัต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พ.ย. 2512 ส่วนดชันีราคาการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทัว่ไป ซ่ึงรวมหมวดอาหารและพลงังาน พุ่งข้ึน 
5.0% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนพ.ย.2533   

ตลาดทองค านิวยอร์กจะปิดท าการในวนัพฤหสับดีที่ 25 พ.ย. เน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้ (Thanksgiving Day) 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,784.3 +0.50 

Silver 23.496 +0.61 

WTI Crude 78.39 -0.11 

Dow Jones 35,804.38 -9.42 

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 

24/11/64 991.11 991.11 0.00 
25/11/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (24 พ.ย.) หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) สนบัสนุนใหมี้การเร่งปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือพนัธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซ่ึงจะท าใหเ้ฟดปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วกว่า
ที่คาดไว ้ 
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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 

EIA เผยสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางคาดการณ์  
        ส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สตอ็กน ้ามนัดิบสหรัฐเพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาร์เรลในสัปดาหท์ี่
แลว้ สวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าลดลง 481,000 บาร์เรล     EIA ยงัเปิดเผยว่า สตอ็กน ้ามนัดิบท่ีเมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซ่ึงเป็นจุดส่ง
มอบสัญญาน ้ามนัดิบล่วงหนา้ของสหรัฐ เพิ่มข้ึน 787,000 บาร์เรล   ส่วนสตอ็กน ้ามนัเบนซินลดลง 603,000 บาร์เรล ขณะที่นกัวิเคราะห์
คาดว่าลดลง 461,000 บาร์เรล 
        นอกจากน้ี สตอ็กน ้ามนักลัน่ ซ่ึงรวมถึงฮีตต้ิงออยลแ์ละน ้ามนัดีเซล ลดลง 2 ลา้นบาร์เรลในสัปดาห์ท่ีแลว้ ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดว่า
ลดลง 1 ลา้นบาร์เรล 

 
 

สหรัฐฯ 

 สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ต ่ากว่าคาดในเดือนต.ค. 
       กระทรวงพาณิชยส์หรัฐรายงานว่า ยอดขายบา้นใหม่เพิ่มข้ึน 0.4% สู่ระดบั 745,000 ยนิูตในเดือนต.ค. แต่ต  ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 800,000 ยนิูต   ขณะเดียวกนั กระทรวงพาณิชยย์งัไดป้รับลดยอดขายบา้นใหม่ในเดือนก.ย.สู่ระดบั 742,000 ยนิูต จาก
เดิมรายงานที่ระดบั 800,000 ยนิูต   
       อยา่งไรกดี็ เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบา้นใหม่ลดลง 23.1% ในเดือนต.ค.  นอกจากน้ี ราคาเฉลี่ยของบา้นใหม่เพิ่มข้ึน 17.5% สู่ระดบั 
407,700 ดอลลาร์ในเดือนต.ค.   ส่วนสตอ็กบา้นใหม่อยูท่ี่ระดบั 389,000 ยนิูต  เม่ือพิจารณายอดขายบา้น และสตอ็กบา้นในตลาด พบวา่ 
ผูข้ายบา้นตอ้งใชเ้วลา 6.3 เดือนในการขายบา้นจนหมดสตอ็กในตลาด เพิ่มข้ึนจากระดบั 6.1 เดือนในเดือนก.ย. 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี PCE พุ่ง 5.0% ในเดือนต.ค. สูงสุดรอบกว่า 30 ปี 
       กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทัว่ไป ซ่ึงรวมหมวดอาหารและพลงังาน พุ่ง
ข้ึน 5.0% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนพ.ย.2533   ดชันี PCE ไดรั้บแรงหนุนจากการพุ่งข้ึน
ของราคาอาหารและพลงังาน   
      ส่วนดชันี PCE พื้นฐาน ซ่ึงไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้
ความส าคญั เพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนก.ย.   เม่ือเทียบรายปี ดชันี PCE พื้นฐานพุ่งข้ึน 
4.1% ในเดือนต.ค. หลงัจากดีดตวัข้ึน 3.7% ในเดือนก.ย. 

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 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 


Morning Report 25 พฤศจิกายน 2564 

 

 USA 22.00 ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภค

พ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 0.4 % 0.2 % 

 USA 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 66.9 66.8 

25 พ.ย.64 USA 02.00 รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

 - - 

 


