
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ1,779.31-1,796.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมาทองค าได้ปิดอยู่ในแดนบวกปรับตวัเพิ่มขึน้ 
3.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยในวนัศกุร์ตลาดสหรัฐเปิดท าการแค่เพียงคร่ึงวนัเน่ืองในวนั Black Friday การซือ้ขายจึงเป็นไปอย่างผันผวน วนันีร้าคาทองค า
ได้รับปัจจยับวกจากตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชียอย่างจีนและฮ่องกงท่ีเปิดลบ เน่ืองจากตลาดวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึง่
ตรวจพบในฮ่องกงและประเทศอ่ืนๆ ขณะเดียวกนั นกัลงทนุยงัได้ชะลอการซือ้ขายเพ่ือรอดกูารเปิดเผยข้อมลูดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและ
ภาคบริการเดือนพ.ย.จากส านกังานสถิตแิหง่ชาติจีน ซึ่งจะมีขึน้ในช่วงเช้าวนัพรุ่งนี ้ด้านนายแพทย์แอนโทนี เฟาชี ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคติดเชือ้ของสหรัฐ กล่าว
ว่า สหรัฐจ าเป็นต้องท าทกุวิถีทางเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบัการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพนัธุ์โอไมครอน ท าเนียบขาวระบุว่า นายแพทย์เฟาชีได้เข้าพบ
กับปธน.โจ ไบเดน เม่ือวานนี ้พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีในทีมรับมือโควิด-19 เพ่ือหารือเก่ียวกับทิศทางรับมือเชือ้ไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว รวมถึงกระทรวง
อตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนรายงานวา่ อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของจีนเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้ขณะเดียวกนั ยอด
ส่งออกวสัดกุ่อสร้างก็เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึน้ 13.2% เม่ือเทียบรายปี ส าหรับวนันีแ้นะน าตดิตาม ข้อมลูเศรษฐกิจฝ่ังสหรัฐเปิดเผยยอดท าสญัญาขายบ้านท่ี
รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนต.ค. และดชันีการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟดดลัลสั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    29 พฤศจกิายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
29/11/2564 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.60 1,791.14 -0.46 -0.03 

Spot Silver ($) 23.11 23.36 0.25 1.08 

เงนิบาท (฿/$) 33.76 33.73 -0.04 -0.10 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,700 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.86 75.57 2.71 3.72 

ดชันดีอลลาร ์ 96.08 96.27 0.19 0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.1317 1.1278 0.00 -0.34 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,779   1,766  1,758 

       1,821   1,833  1,849 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    ซ้ือ $1,779-1,766  

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,815-1,821  

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจนี: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 35.42 จุด จบัตาสถานการณ์โควิด ดชันีเซีย่งไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดปรับตวัลงเล็กน้อย
เช้านี ้โดยได้รับแรงกดดนัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ขณะเดียวกนั นกัลงทนุยงัได้ชะลอการซือ้ขายเพื่อรอดู
การเปิดเผยข้อมลูดชันีผู้ จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนพ.ย.จากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน ซึ่งจะมีขึน้ในช่วงเช้าวัน
พรุ่งนีท้ัง้นี ้ดชันีเซีย่งไฮ้คอมโพสิตเปิดท่ี 3,528.67 จดุ ลดลง 35.42 หรือ -0.99%  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 170.03 จุด ตลาดกงัวลไวรัสโอไมครอน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดในแดนลบเช้านี ้เน่ืองจากตลาด
วิตกกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึง่ตรวจพบในฮ่องกงและประเทศอื่น ๆ โดยไวรัสดงักล่าวมีการกลายพนัธุ์เป็น
จ านวนมาก ซึง่ท าให้สามารถหลบเลี่ยงภมูิคุ้มกนัและแพร่เชือ้ได้ง่ายกว่าเดิม ดชันีฮัง่เส็งเปิดท่ี 23,910.49 จดุ ลดลง 170.03 จดุ หรือ -0.71% 

 (+) ยอดค้าปลีกญี่ปุ่ นเดือนต.ค.เพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 3 เดือน แต่น้อยกว่าคาดการณ์ รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกของ
ญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 3 เดือนในเดือนต.ค. แม้น้อยกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ ซึง่เป็นสญัญาณท่ีบง่ชีว้่าการบริโภคภาคเอกชนยงัไม่อาจ
ปรับตวัขึน้ได้อย่างแข็งแกร่ง แม้มีการผ่อนปรนมาตรการควบคมุโควิด-19 ท่ามกลางการฟืน้ตวัอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจในประเทศ ทัง้นีย้อดค้า
ปลีกปรับตวัขึน้ 0.9% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึง่ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดท่ีระดบั 1.1% และเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยอดค้า
ปลีกเดือนต.ค.ปรับตวัขึน้ 1.1% เนื่องจากมีการทบทวนปรับค่าตามฤดกูาล  อย่างไรก็ตาม สถิติของภาคเอกชนได้แสดงให้เห็นว่าการฟืน้ตวัของการ
ใช้จ่ายผู้บริโภคเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่านัน้ในเดือนต.ค.และนักวิเคราะห์ระบุว่าการฟืน้ตวัเต็มศกัยภาพในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ
อย่างหนกัจากโรคระบาด เช่น ธุรกิจการบริการแบบท่ีต้องพบหน้ากนั (face-to-face services ) อาจจะต้องใช้เวลายาวนานขึน้ก่อนท่ีจะกลบัมา
ให้บริการได้อีกครัง้ 

 (-) รัสเซียยืนยันไม่มีแผนบุกยูเครนตามที่สหรัฐอ้าง นายเซอร์เก นาริชกิน ผู้ อ านวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซีย เปิดเผยในวัน
เสาร์ (27 พ.ย.) ว่ารัสเซียไม่มีแผนบุกยเูครนตามท่ีสหรัฐกล่าวอ้างแต่อย่างใด นายนาริชกินให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีในรัสเซียว่า ข้อกล่าวหา
ดังกล่าวเป็น "การชวนเชื่อท่ีประสงค์ร้าย" ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งจะท าให้ความขัดแย้งในยูเครนตะวันออกทวีความรุนแรงขึน้ 
ขณะเดียวกนั นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกประจ าท าเนียบเครมลิน ก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวท่ีมีการเผยแพร่ในโลกตะวนัตกและในยเูครน ซึง่
ระบวุ่ารัสเซยีมีแผนบกุยเูครน  

 (-) จนีเผยอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเติบโตอย่างต่อเน่ืองช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. กระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนรายงาน
ว่า อุตสาหกรรมวัสดกุ่อสร้างของจีนเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี ้รายงานระบุว่า ผลผลิตวัสดกุ่อสร้างหลัก ๆ ปรับตัวขึน้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยผลผลิตปนูซีเมนต์เพิ่มขึน้ 2.1% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 1.97 พันล้านตัน ขณะท่ีผลผลิตคอนกรีตและกระจกเพิ่มขึน้ 
10.6% และ 8.9% เมื่อเทียบรายปีตามล าดบั ขณะเดียวกัน ยอดส่งออกวสัดกุ่อสร้างก็เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดยมีการส่ งออกวสัดุก่อสร้างคิดเป็น
มลูค่า 1.2558 แสนล้านหยวน (ราว 1.964 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. เพิ่มขึน้ 13.2% เมื่อเทียบรายปี 

  (-) "เฟาชี" เรียกร้องสหรัฐท าทุกวิถีทางเพื่อเตรียมรับมือโควิดสายพันธ์ุโอไมครอน  นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี ผู้ เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชือ้
ของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐจ าเป็นต้องท าทกุวิถีทางเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนเมื่อสปัดาห์ท่ีผ่านมา 
องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ประกาศให้โควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนเป็นเชือ้ไวรัสกลุ่ม "น่าวิตกกงัวล" ซึง่แปลว่า เชือ้ไวรัสดงักล่าวมีแนวโน้ม
แพร่ระบาดได้มากขึน้ รุนแรงขึน้ หรือสามารถหลบเลี่ยงภมูิคุ้มกนัได้มากขึน้ ท าเนียบขาวระบวุ่า นายแพทย์เฟาชีได้เข้าพบกบัปธน .โจ ไบเดน เมื่อ
วานนี ้พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีในทีมรับมือโควิด-19 เพื่อหารือเกี่ยวกบัทิศทางรับมือเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ดังกล่าว นอกจากนีน้ายแพทย์เฟาชียงัได้เน้นย า้
ถงึความส าคญัในการฉีดวคัซนี โดยระบวุ่า ผู้ ท่ีฉีดวคัซนีครบโดสแล้วควรเร่งฉีดวคัซนีเข็มบสูเตอร์เพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้ มกนั ขณะท่ีผู้ยงัไม่ได้รับการฉีด
วคัซนีควรเร่งเข้ารับวคัซนีโดยด่วน 

 
ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 29 พ.ย. 22.00น. สหรัฐ  ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.   0.8% -2.3% 

วนัองัคารท่ี 30 พ.ย. 03.05น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   49.8 49.2 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   51.3 52.4 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.โดย S&P/CS   19.3% 19.7% 

 21.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   66.9 68.4 

 22.00น. สหรัฐ  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   110.8 113.8 

 22.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 1 ธ.ค. 20.15น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   525K 571K 

 22.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   59.9 60.8 

 22.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

 22.00น. สหรัฐ  การใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนต.ค.   0.4% -0.5% 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐ  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   248K 199K 

 21.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 3 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   528K 531K 

 20.30น. สหรัฐ  รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐ  อตัราการว่างงานเดือนพ.ย.   4.5% 4.6% 

 22.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   64.9 66.7 

 22.00น. สหรัฐ  ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.5% 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 
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