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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 1,785-
1,795 ดอลลาร ์ เน่ืองจากตลาดการเงนิสหรฐัปิดท าการ เน่ืองในวนั
ขอบคุณพระเจา้ ในขณะทีส่กุลเงนิดอลลารย์งัแขง็ค่าต่อเนื่อง หลงั
ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัออกมาดกีว่าคาด ท าใหม้แีนวโน้มว่าเฟดจะ
เร่งปรบัลดมาตรการ QE และปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าทีค่าดไว ้
ท่ามกลางความกงัวลของภาวะเงนิเฟ้อ นอกจากน้ียโูรอ่อนค่าเมื่อ
เทยีบดอลลาร ์ ท่ามกลางความกงัวลการแพร่ระบาดของโควดิ-19
ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอืครองทองค าเท่าเดมิเมื่อ
วาน  

 วนัน้ีตลาดการเงนิสหรฐัเปิดท าการครึง่วนั เน่ืองในวนั Black Friday 
สว่นคนืน้ีสหรฐัไม่มกีารประกาศตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญั  ส าหรบั
สปัดาหห์น้าตดิตามการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกจิของเฟด 
12 เขต  (Beige Book) และการจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรฐัเดอืน
พ.ย. 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,800 
ดอลลาร ์ทัง้นี้คาดจะราคาทองค าจะสรา้งฐานทีแ่นวรบั 1,770-1,780 
ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์ และ 1,810 ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,770 ดอลลาร ์และ 1,780 ดอลลาร ์
 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,788.50 +0.2 1,780/1,770 1,800/1,810 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

26 พฤศจิกายน 2564 

 

ราคาทองค า Spot เม่ือวานเคล่ือนไหวในกรอบแคบ 

วนัน้ีตลาดการเงินสหรฐัเปิดท าการคร่ึงวนั 

ราคาทองค าคาดจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,780-1,800 ดอลลาร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,350 +50 28,100/27,950 28,400/28,550 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (25/11/64) 
รบัซือ้      

28,250 

ขายออก            

28,350 

Gold Indicators (25/11/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 991.11 - 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 96.78 -0.05 

ดชันีดาวโจนส ์ closed closed 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) closed closed 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 33.38 +0.02 

 



 

 

 

 

 

(25/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10Z21 28,440 +40 2,185 6,965 

GF10G22 28,480 +40 1,215 5,537 

GF10J22 28,510 +30 830 2,786    

 
GF10Z21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,430 - 28,280/28,120 28,560/28,690 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมือ่ราคาทอง Spot ปรบั
ลงมาที ่1,770 ดอลลาร ์ (GF 28,120 บาท) โดยมจีดุขายตดั
ขาดทุนที ่1,760 ดอลลาร ์(GF 27,910 บาท)  

(25/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOZ21 1,795.00 +0.90 25,561 36,297 

GOH22 1,800.00 +0.40 13,850 25,719 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOZ21 1,791.70 -3.00  4,628 24,087 

GOH22 1,797.00 -2.60  1,254 17,589 

   

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,791.70 -3.00  1,781/1,771 1,801/1,811 
 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมื่อราคา GOZ21 ปรบั
ลงมาที ่ 1,771 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,761 
ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10Z21 28,430 - 425 6,382 
GF10G22 28,470 -10 388 5,126 
GF10J22 28,510 - 183 2,557    

 



 

  

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot เมื่อวานเคลื่อนไหวทรงตวั เน่ืองจาก
ตลาดการเงนิสหรฐัปิดท าการวนัพฤหสับดทีี ่ 25 พ.ย. 
เน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้ ในขณะทีแ่นวโน้มราคาโลหะ
เงนิ Spot ในวนัน้ีคาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นเดมิ 
โดยมแีนวรบัอยู่ที ่23-23.30  ดอลลาร ์สว่นแนวตา้นอยูท่ี ่
24 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเขา้
ซือ้เกง็ก าไรทีร่าคา SVFZ21 23.30 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23 ดอลลาร ์
 

 

ทศิทางค่าเงนิบาทยงัคงอ่อนค่า ตามทศิทางตลาดโลก 
เน่ืองจากปจัจยัสกุลเงนิดอลลารแ์ขง็ค่า จากปจัจยัหนุน
ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัออกมาดเีกนิคาด ท าใหม้แีนวโน้ม
ทีเ่ฟดเร่งปรบัลดวงเงนิ QE และขึน้อตัราดอกเบีย้ 
ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทคาดยงัอ่อนค่าลงต่อ โดย 
USD Futures เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.30 
บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 33.60 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ปิดท าการวนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. เน่ืองในวนัขอบคณุพระเจ้า 
ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ปิดท าการวนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. เน่ืองในวนัขอบคณุพระเจ้า 
ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : ปิดท าการวนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. เน่ืองในวนัขอบคณุพระเจ้า 
ตลาดหุ้นต่างประเทศ : หุ้นยโุรปปิดบวก กลุ่มสาธารณูปโภคหนุนตลาด 
          ตลาดหุน้ยุโรปปิดปรบัตวัขึน้ในวนัพฤหสับดทีีผ่่านมา (25 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซือ้หุน้กลุ่มปลอดภยั อาท ิ กลุ่ม
สาธารณูปโภค ท่ามกลางความวติกเกีย่วกบัจ านวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่ขึน้ในยโุรป    ดชัน ี Stoxx Europe 600 ปิดที ่ 481.72 จดุ 
เพิม่ขึน้ 2.03 จุด หรอื +0.42%    ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรัง่เศสปิดที ่7,075.87 จุด เพิม่ขึน้ 33.64 จุด หรอื +0.48%, ดชันี DAX 
ตลาดหุน้เยอรมนีปิดที ่ 15,917.98 จุด เพิม่ขึน้ 39.59 จุด หรอื +0.25%ดชันี FTSE 100 ตลาดหุน้ลอนดอนปิดที ่ 7,310.37 จุด 
เพิม่ขึน้ 24.05 จุด หรอื +0.33%    ตลาดหุน้ยุโรปฟ้ืนตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห ์ หลงันกัลงทุนเขา้ซือ้หุน้กลุ่ม
สาธารณูปโภคและกลุ่มเฮลธแ์ครซ์ึง่ถอืเป็นหุน้กลุ่มปลอดภยัในช่วงเวลาทีภ่าวะเศรษฐกจิไม่แน่นอน   หุน้กลุ่มสาธารณูปโภคยงัได้
แรงหนุนจากการผลกัดนัของเยอรมนีเพื่อเพิม่การปกป้องสภาพอากาศ ซึง่รวมถงึการขยายพลงังานทดแทนใหเ้รว็ขึน้ และเร่งการ
เลกิใชถ่้านหนิ   หุน้กลุ่มเทคโนโลย ี ปรบัตวัขึน้ 0.6% โดยบวกขึน้เป็นวนัแรกในรอบ 6 วนั หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรที่
ปรบัตวัขึน้สง่ผลกระทบต่อหุน้กลุ่มนี้เมื่อตน้สปัดาห์    การซือ้ขายในตลาดหุน้ยโุรปเป็นไปอยา่งเบาบาง เน่ืองจากตลาดหุน้สหรฐั
ปิดท าการในวนัพฤหสับดเีน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้    บรรดานกัลงทุนจะยงัคงจบัตาวกิฤตโควดิ-19 ในยโุรปอย่างใกลช้ดิใน
สปัดาหน์ี้ ขณะทีจ่ านวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่ขึน้ไดก้ระตุน้ใหห้ลายประเทศออกมาตรการจ ากดัโควดิครัง้ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
WHO ย า้ฉีดวคัซีนครบแล้วยงัต้องสวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง หลงัยอดโควิดพุ่งอีก 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้น้นย ้าใหป้ระชาชนปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโควดิ-19 อย่างเคร่งครดัต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
การสวมหน้ากากอนามยัหรอืการเวน้ระยะห่างทางสงัคม โดยไม่เวน้แมแ้ต่ผูท้ีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสแลว้ หลงัจากทีย่อดผูต้ดิ
เชือ้รายใหมใ่นยโุรปกลบัมาดดีตวัสงูขึน้ก่อนเขา้สูช่ว่งวนัหยุดเทศกาลปลายปีนี้  นายแพทยท์โีดรส อดัฮานอม กบีรเียซุส 
ผูอ้ านวยการใหญ่ของ WHO กล่าวว่า "แมคุ้ณจะฉีดวคัซนีแลว้กย็งัตอ้งปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคต่อไป เพื่อป้องกนัไม่ใหต้วั
คุณเองตดิเชือ้ หรอืแพร่เชือ้ไปยงัผูอ้ื่นทีอ่าจเลวรา้ยจนถงึขัน้เสยีชวีติได้ ซึง่หมายความว่า เราทุกคนยงัตอ้งสวมหน้ากากอนามยั 
เวน้ระยะห่างทางสงัคม และหลกีเลีย่งการรวมกลุ่มกนั ถา้เป็นไปไดค้วรพบปะกบัผูค้นในพืน้ทีก่ลางแจง้ หรอืในอาคารทีม่กีาร
ระบายอากาศด"ี   ผูอ้ านวยการ WHO ระบุว่า ประชาชนในหลายประเทศเกดิความชะล่าใจคดิว่าการระบาดของโรคโควดิ-19 
สิน้สดุลงแลว้ และการฉีดวคัซนีกส็ามารถชว่ยป้องกนัการตดิเชือ้ได ้ 100% เตม็ ซึง่ความเขา้ใจผดิดงักล่าวไดส้ง่ผลใหย้อดผูต้ดิเชือ้
พุ่งสงูขึน้อกีครัง้   นายแพทยก์บีรเียซุสย ้าว่า วคัซนีสามารถช่วยลดอาการปว่ยรุนแรงไมใ่หถ้งึขัน้เสยีชวีติไดก้จ็รงิ แต่ยงัมโีอกาสที่
จะตดิเชือ้และแพร่เชือ้ไดอ้ยู่ หลงัจากทีป่ระชาชนเริม่กลบัไปรวมกลุ่มทางสงัคมเหมอืนในชว่งก่อนเกดิโรคระบาด  อน่ึง นายแพทย์
กบีรเียซุสกล่าวว่า ขณะนี้ยุโรปเป็นศนูยก์ลางของการแพร่ระบาด โดยมยีอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 รายใหม่คดิเป็นสดัสว่นสงูถงึ 67% 
ของผูต้ดิเชือ้ทัว่โลก ณ สิน้สดุสปัดาหข์องวนัที ่21 พ.ย. โดยมผีูต้ดิเชือ้กว่า 2.4 ลา้นราย เพิม่ขึน้ 11% จากสปัดาหก์่อนหน้า 
 

รมว.พลงังานยคุทรมัป์ช้ีรฐับาลไบเดนระบายน ้ามนัจากคลงัส ารองเป็นเร่ืองผิดพลาด 
          นายแดน บรุยแยต็ต ์ อดตีรฐัมนตรกีระทรวงพลงังานสหรฐัในยุคของประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ เปิดเผยว่า การทีค่ณะ
รฐับาลของประธานาธบิดโีจ ไบเดนตดัสนิใจระบายน ้ามนัออกจากคลงัส ารองนัน้ ถอืเป็นเรื่องทีผ่ดิพลาด     "ผมคดิว่านี่เป็นการ
ตดัสนิใจทีแ่ยม่ากในดา้นนโยบาย" นายบรุยแยต็ตใ์หส้มัภาษณ์ในรายการ Capital Connection ของสถานโีทรทศัน์ซเีอน็บซี ี
หลงัจากทีป่ธน.ไบเดนประกาศวา่จะระบายน ้ามนัดบิจ านวน 50 ลา้นบารเ์รลออกจากคลงัส ารองทางยุทธศาสตร ์(SPR)      "นี่ไม่ใช่
ภาวะเร่งด่วนดา้นอุปทาน เรื่องเร่งด่วนอย่างเดยีวทีผ่มเหน็ตอนนี้กค็อื ภาวะเร่งด่วนทางการเมอืง การกระท าของรฐับาลนายไบเดน
แสดงใหเ้หน็ว่า พวกเขากงัวลเรื่องการเลอืกตัง้กลางเทอมในปี 2565 ต่างหาก" นายบรุยแยต็ตก์ล่าว             "ส าหรบัสหรฐั 
ปญัหาน้ีไม่ใช่เรื่องน ้ามนั แต่เป็นเรื่องการเมอืง ผมไมช่อบการตดัสนิใจแบบนี้ แต่รฐับาลกลบัท าแบบนี้กบัคลงัส ารองน ้ามนั SPR ซึง่
นบัเป็นความผดิพลาด และไม่ควรน าน ้ามนัออกมาใชด้ว้ยเหตุผลเหล่าน้ี" นายบรุยแยต็ตก์ล่าว 
 

สหรฐัขึ้นแบลก็ลิสตบ์.เทคโนฯจีนอีก เหตุกงัวลความมัน่คงแห่งชาติ 
          สถานีโทรทศัน์ CNBC รายงานว่า รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดน ไดข้ึน้บญัชดี าดา้นการคา้
กบับรษิทัเทคโนโลย ี 8 แห่งในจนี ฐานมสีว่นชว่ยดา้นควอนตมั คอมพวิติง้ (quantum computing) ของกองทพัจนี รวมทัง้ไดม้า
หรอืพยายาม "ใหไ้ดม้าซึง่รายการต่าง ๆ ทีม่ตีน้ก าเนิดมาจากสหรฐัเพื่อสนบัสนุนการประยุกตใ์ชง้านทางทหาร" โดยระบุว่าเป็นขอ้
กงัวลดา้นความมัน่คงแหง่ชาตติลอดจนดา้นนโยบายต่างประเทศ  ทัง้นี้ เจา้หน้าทีส่หรฐัไดร้อ้งเรยีนมานานว่าบรษิทัจนีมหีน้าที่
ปฏบิตัติามค าสัง่ของสาธารณรฐัประชาชนจนี รวมถงึคอยรวบรวมขอ้มลูทีอ่่อนไหวในนามของกองทพัปลดปล่อยประชาชนของจนี 
โดยก่อนหน้านี้พรรคคอมมวินิสตจ์นีปฏเิสธว่า ไม่ไดม้สีว่นในการจารกรรมทางอุตสาหกรรม   นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยย์งัขึน้
บญัชดี าหน่วยงานและบุคคล 16 รายทีป่ฏบิตังิานในจนีและปากสีถานดา้นโปรแกรมขปีนาวธุและนิวเคลยีรข์องปากสีถาน โดยรวม
แลว้ รฐับาลปธน.ไบเดนไดข้ึน้บญัชดี าหน่วยงานและบุคคลจ านวน 27 รายทีอ่ยู่ในสาธารณรฐัประชาชนจนี, ปากสีถาน, รสัเซยี, 
ญีปุ่น่ และสงิคโปร ์

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 22 พ.ย. 64 ยโุรป 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.ของยโูรโซน -7 -5 -5 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดขายบ้านมอืสองเดือนต.ค.(ล้านยนูิต) 6.34 6.20 6.29 

23 พ.ย. 64 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.ของยโูรโซน 58.6 57.5 58.3 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของยโูรโซน 56.6 53.6 54.6 

 จีน 21.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนต.ค.โดย conference 
Board 

0.3%  0.6% 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. 59.1 59.3 58.4 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. 57.0 59.1 58.7 

24 พ.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. 54.2 53.5 53.2 

 สหรัฐ 20.30 น. จีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครัง้ที่ 2) (q/q) 2.1% 2.2% 2.0% 

 สหรัฐ 20.30 น. ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนเดือนต.ค.(m/m) -0.5% 0.2% -0.3% 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ 199,000 259,000 270,000 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) 
พืน้ฐานเดือนต.ค. (m/m) 

0.4% 0.4% 0.2% 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.ของม.มิชิแกน 67.4 66.8 66.8 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนต.ค. (ยนูติ) 745,000 801,000 742,000 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) 1.0 -1.7 -2.1 

25 พ.ย. 64 สหรัฐ 2.00 น. การเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC    

 ยโุรป 19.30 น. การเปิดเผยรายงานการประชมุของธนาคารกลางยโุรป    


