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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,774 1,814 

L2 1,768 1,819 

L3 1,762 1,826 

Date  26 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 าปิดตลาดขยบัข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นโดยส่วนใหญ่มีแรงกดดนัจากการพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐ และความวิตกกงัวลท่ีว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเพื่อสกดัเงินเฟ้อ     

นกัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งก่อนหนา้น้ี ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3/2564 ที่ขยายตวั 2.1% ซ่ึงสูงกว่าตวัเลขประมาณการคร้ังแรกท่ีระดบั 2.0%    ขณะที่ตวัเลขผูย้ืน่ขอ
สวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกลดลง 71,000 ราย สู่ระดบั 199,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พ.ย. 2512 ส่วนดชันีราคาการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทัว่ไป ซ่ึงรวมหมวดอาหารและพลงังาน พุ่งข้ึน 5.0% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุด
นบัตั้งแต่เดือนพ.ย.2533   

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

Gold 1,784.3 Close 

Silver 23.496 Close 

WTI Crude 78.39 Close 

Dow Jones 35,804.38 Close 

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 
25/11/64 991.11 991.11 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

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

WHO จัดประชุมวาระพิเศษวันน้ี หลังพบโควิดสายพันธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต้   องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เตรียมจดัการประชุมวาระพิเศษ
ในวนัน้ี (26 พ.ย.) เพื่อหารือเกี่ยวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ที่พบในแอฟริกาใต ้ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุที่มีการกลายพนัธ์ุเป็นจ านวนมาก  
การประชุมวาระพิเศษดงักล่าวมีข้ึน หลงัจากนายทอม พีคอ็ก นกัไวรัสวิทยาของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนในองักฤษไดต้รวจพบคลสั
เตอร์ขนาดเลก็ของผูติ้ดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ดงักล่าวซ่ึงมีช่ือว่า B.1.1.529 ซ่ึงไวรัสชนิดน้ีสามารถหลบภูมิคุม้กนัได ้ หนงัสือพิมพเ์ดอะ
การ์เดียนรายงานวา่ นบัจนถึงวนัที่ 24 พ.ย.ไดมี้การตรวจพบไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ดงักล่าวในบอตสวานา, แอฟริกาใต ้และฮ่องกง   
       ทั้งน้ี WHO ประกาศจบัตาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่น้ีท่ีมีการกลายพนัธ์ุจ านวนมากของสไปคโ์ปรตีน (Spike Protein) โดยการประชุมพิเศษ
ในวนัน้ีจะมีการหารือกนัเกี่ยวกบัแนวทางการใชว้คัซีนป้องกนัและการรักษาผูป่้วยจากไวรัสสายพนัธ์ุใหม่น้ี   "เรายงัไม่ทราบรายละเอยีด
มากนกัเกี่ยวกบัไวรัสกลายพนัธ์ุชนิดน้ี ส่ิงท่ีเราทราบในขณะน้ีกคื็อว่าไวรัสสายพนัธ์ุน้ีมีการกลายพนัธ์ุจ านวนมาก และส่ิงท่ีเรากงัวลกค็ือ
เม่ือเรามีไวรัสที่สามารถกลายพนัธ์ุจ านวนมาก มนักจ็ะส่งผลต่อพฤติกรรมของไวรัส" ดร.มาเรีย แวน เคอร์คโฮฟ หวัหนา้ฝ่ายเทคนิคดา้น
โควิด-19 ของ WHO กล่าว  ดา้นองักฤษไดป้ระกาศระงบัเที่ยวบินจาก 6 ประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นการชัว่คราว หลงัมีรายงานการพบ
เช้ือไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต ้โดยประเทศทั้ง 6 ไดแ้ก่ นามิเบีย, เลโซโท, ซิมบบัเว, บอตสวานา, เอสวาตีนี และ
แอฟริกาใต ้

 
 
 

ฝรังเศส 

ฝร่ังเศสเปิดให้ปชช.ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์สุดสัปดาห์น้ี หวังสกัดโควิดโดยไม่ต้องล็อกดาวน์    นายโอลิเวียร์ เวราน รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขของฝร่ังเศส ยนืยนัในวนัน้ีวา่ ฝร่ังเศสจะเปิดใหป้ระชากรผูใ้หญ่สามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็บูสเตอร์ไดต้ั้งแต่ปลาย
สัปดาห์น้ีเป็นตน้ไป ซ่ึงรัฐบาลหวงัว่าทางเลือกดงักล่าวจะช่วยสกดัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้
มาตรการลอ็กดาวน์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีข้ึนหลงัจากท่ียอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ในฝร่ังเศสพุง่
สูงข้ึนเม่ือช่วง 2-3 วนัท่ีผ่านมา โดยยอดผูติ้ดเช้ือรายวนัแตะที่ระดบั30,000 ราย 
       นอกจากน้ี ฝร่ังเศสจะลดเวลาความห่างของการฉีดวคัซีนระหวา่งเขม็ท่ี 2 และเขม็ที่ 3 ลงเหลือ 5 เดือน จากเดิมซ่ึงก  าหนดไวท้ี่ 6 เดือน 
พร้อมย  ้าว่าฝร่ังเศสมีวคัซีนเพียงพอท่ีจะฉีดใหก้บัประชาชนทัว่ประเทศ  นายเวรานกล่าวว่า ตวัเลขผูท้ี่ไม่ไดฉี้ดวคัซีนและมีอาการป่วย
หนกัจากโควิด-19 จนตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลนั้นสูงกว่าผูป่้วยท่ีฉีดวคัซีนแลว้ถึง 10 เทา่ และเสริมว่าหากไม่มีวคัซีน 
ฝร่ังเศสอาจจ าเป็นตอ้งหวนกลบัมาใชม้าตรการลอ็กดาวน์อีกคร้ัง    

 
 

โกลด์แมน 
แซคส์ 

 "โกลด์แมน แซคส์" คาดเฟดอาจเร่ิมลด QE เร็วขึ้นสองเท่าต้ังแต่ม.ค.ปีหน้า   ทีมนกัวิเคราะห์ของโกลดแ์มน แซคส์เปิดเผยในวนัน้ีวา่ 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโนม้ท่ีจะเร่งอตัราการลดวงเงินซ้ือพนัธบตัรในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ข้ึนเป็นสองเท่าท่ี
ระดบั 3 หม่ืนลา้นดอลลาร์ต่อเดือนนบัตั้งแต่เดือนม.ค.ปีหนา้เป็นตน้ไป และจะยติุมาตรการดงักล่าวภายในกลางเดือนมี.ค. 2565   ทีม
นกัวิเคราะห์ท่ีน าโดยแจน แฮตเซียสระบุว่า "การเปิดกวา้งท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อเร่งอตัราการปรับลดมาตรการ QE นั้น มีแนวโนม้ท่ีจะสะทอ้นถงึ
เงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนเกินคาดในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา และเจา้หนา้ท่ีเฟดมีความมัน่ใจมากข้ึนว่า อตัราการปรับลดมาตรการ QE ท่ีเร็วข้ึนนั้น จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน"  แมเ้ฟดจะเร่งลดโครงการ QE แต่โกลดแ์มน แซคส์คาดว่า เฟดจะเร่ิมปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่เดือน
มิ.ย.รวมทั้งส้ิน 3 คร้ังในปีหนา้  รายงานการประชุมเฟดเม่ือวนัที่ 2-3 พ.ย.ท่ีผ่านมาบ่งช้ีว่า ผูก้  าหนดนโยบายจะเปิดโอกาสในการเร่งปรับ
ลดมาตรการ QE หากเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัสูง และจะเร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียดว้ย 

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 
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 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 

 - - 

 


