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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 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  หลงัจากไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผย
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (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 1,784.3 Close 

Silver 23.496 Close 

WTI Crude  78.39 Close 

Dow Jones 35,804.38 Close 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
 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 

17/11/64 991.11 991.11 0.00 
18/11/64 991.11 991.11 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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ญี่ปุ่น 
 
 

แบงก์ชาติญ่ีปุ่ นช้ียงัคงผ่อนคลายนโยบายการเงินเพ่ือบรรลุเป้าเงินเฟ้อ 2% 
      นางจุนโกะ นาคากาวะ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ระบุวา่ การบรรลุเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อท่ีระดบั 2% นั้นไม่ใช่
เป้าหมายเพียงอยา่งเดียวในการด าเนินนโยบายการเงินของ BOJ เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้ออาจปรับตวัผนัผวนที่ราวระดบัดงักล่าวในบาง
ช่วงเวลา  
       ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานการใหส้ัมภาษณ์ของนางนาคากาวะว่า ขณะท่ีดชันีราคาผูบ้ริโภคปรับตวัอยูท่ี่ราวระดบั 0% นั้น แรง
กดดนัขาข้ึนกก็  าลงัเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้ามนัและอาหารท่ีปรับตวัข้ึน   
อยา่งไรกต็าม นางนาคากาวะระบุว่า BOJ จะยงัคงด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่
ระดบั 2% นางนาคากาวะยงักล่าวดว้ยวา่ เงินเยนท่ีอ่อนค่าลงนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่น ซ่ึงในแง่หน่ึงนั้นช่วยใหผู้ส่้งออก
ไดก้  าไรเพิ่มข้ึน แต่กท็  าใหบ้ริษทัท่ีท  าธุรกิจในประเทศมีตน้ทุนการน าเขา้สินคา้เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 

อินเดีย 

อินเดียส่ังตรวจหาเช้ือ-คดักรองโควิดจากปท.เส่ียง เร่งสกัดเช้ือสายพันธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต้ 
      รัฐบาลอนิเดียออกค าแนะน าใหทุ้กรัฐด าเนินการตรวจหาเช้ือและคดักรองผูท่ี้เดินทางมาจากแอฟริกาใต ้และประเทศอื่น ๆ ท่ีมีความ
เส่ียงอยา่งเขม้งวด หลงัมีรายงานพบเช้ือไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต ้
กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเผยว่า เช้ือไวรัสโควิด-19 ดงักล่าวมีช่ือว่า B.1.1.529 และสามารถหลบภูมิคุม้กนัได ้โดยก่อนหนา้น้ี อินเดียได้
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางบางส่วนไปเม่ือช่วงตน้เดือนพ.ย.น้ี   นายราเชษฐ์ ภูชาน เลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย
ระบุว่า "ไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุน้ีพบการกลายพนัธ์ุหลายจุดมาก และอาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของอินเดียอยา่งรุนแรง 
หลงัอินเดียไดผ้่อนคลายมาตรการดา้นวีซ่าและเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ"   เม่ือเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา อนิเดียไดก้  าหนดให ้10 ภูมิภาค
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศในทวีปยโุรป, องักฤษ, จีน, แอฟริกาใต ้และนิวซีแลนด ์โดยได้
เปิดพรมแดนกบั 99 ประเทศทัว่โลก 
     ทางดา้นองักฤษไดร้ะงบัเท่ียวบินจาก 6 ประเทศของทวีปแอฟริกาเป็นการชัว่คราว ไดแ้ก่ นามิเบีย, เลโซโท, ซิมบบัเว, บอตสวานา, เอ
สวาตีนี และแอฟริกาใต ้พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวองักฤษที่เดินทางกลบัมาจากประเทศดงักล่าวเขา้รับการกกัตวั  ขณะที่อิสราเอล
ประกาศระงบัเที่ยวบินจาก 7 ประเทศในทวีปแอฟริกา ไดแ้ก่ นามิเบีย, เลโซโท, ซิมบบัเว, บอตสวานา, เอสวาตีนี, โมซัมบิก และ
แอฟริกาใต ้ส่วนออสเตรเลียก  าลงัตรวจสอบไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ที่ระบาดในแอฟริกาใต ้พร้อมเตือนว่าอาจหา้มไม่ใหผู้ท้ี่เดินทาง
มาจากประเทศในแอฟริกาเขา้ประเทศ หากมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนจากไวรัสสายพนัธ์ุใหม่น้ี 

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 % 
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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   


