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สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,779.31-1,799.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวขึน้ลงสลบัไปมาระหว่างแดนบวกและลบ หลงัจาก
สดุสปัดาห์ท่ีผา่นมาราคาทองค าได้ปิดปรับตวัขึน้เลก็น้อย เน่ืองจากตลาดเปิดท าการแคเ่พียงคร่ึงวนัในวนั Black Friday วนันีม้ีปัจจยับวกจากตลาดหุ้นเอเชียท่ีปิดภาค
เช้าในแดนลบ โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในยุโรปขณะนี ้รวมถึงสายพันธ์ุโอไมครอนท่ีพบครัง้แรกในแอฟริกาใต้และเร่ิม
แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งฉดุความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและสร้างความกงัวลตอ่เศรษฐกิจโลก อีกทัง้กระทรวงสาธารณสขุฝรั่งเศสพบผู้ ต้องสงสยัท่ีคาดว่าอาจ
ติดเชือ้สายพนัธ์ุโอไมครอน 8 ราย และส านักงานสาธารณสุขสวิตเซอร์แลนด์พบผู้ ป่วยต้องสงสยัติดเชือ้สายพันธุ์โอไมครอนรายแรกด้วยเช่นกนั ขณะท่ีเกาหลีใต้
รายงาน ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.พุ่งขึน้ 14.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลงัผู้บริโภคเร่ิมใช้จ่ายมากขึน้ในช่วงท่ีบริษัทค้าปลีกออกแคมเปญส่งเสริมการขาย  ประกอบกบับิท
คอยน์กลบัมายืนเหนือ 57,000 ดอลลาร์อีกครัง้และแตะจุดสงูสดุไว้ท่ีบริเวญ 58,000 ดอลลาร์ หลงัจากสปัดาห์ก่อนราคาได้ร่วงลงไปเคลื่อนไหวอยู่ท่ีบริเวณ 54,000 
ดอลลาร์ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีสกดัช่วงบวกของทองค าไว้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทุนติดตาม ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.(pending 
home sales) ของสหรัฐ ทัง้นีเ้ปิดสถานะซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ให้
เข้าซือ้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไมผ่า่นบริเวณแนวต้าน 1,821-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
29-11-2564 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.60 1,798.75 7.15 0.40 

Spot Silver ($) 23.11 23.32 0.21 0.91 

เงนิบาท (฿/$) 33.76 33.64 -0.12 -0.36 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,750 100 0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 72.86 75.81 2.95 4.05 

ดชันดีอลลาร ์ 96.08 96.24 0.16 0.16 

เงนิยโูร (€/$) 1.1317 1.1286 0.00 -0.27 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,779    1,766   1,758 

        1,821    1,833   1,849 

 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,779-1,766  

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 



 

 

 (+) ฝร่ังเศสพบผู้สงสัยอาจตดิเชือ้โอไมครอน 8 ราย / สวติเซอร์แลนด์พบผู้ต้องสงสัยรายแรก ขณะรอผลตรวจยืนยันเพิ่มเตมิ กระทรวงสาธารณสุข
ฝร่ังเศสรายงานวานนี ้(28 พ.ย.) ว่า พบผู้สงสยัท่ีคาดว่าอาจติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 สายพนัธุ์โอไมครอน 8 รายในหมู่ผู้ โดยสารท่ีมีผลการตรวจหาเชือ้เป็นบวก 
แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ผู้ ท่ีมีผลการตรวจหาเชือ้โควิด -19 เป็นบวกทัง้ 8 รายนัน้ มีผลการตรวจคดักรองการกลายพนัธุ์ท่ีเป็นลบในไวรัส
สายพนัธุ์อ่ืน ๆ (อลัฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา) จึงจ าเป็นต้องตรวจยืนยนัด้วยวธีิการตรวจล าดบัทางพนัธุกรรม ซึง่จ าเป็นต้องใช้เวลาหลายวนั นายโอลิวเิยร์ 
เวรอง รัฐมนตรีสาธารณสุขฝร่ังเศสแถลงทางสถานีโทรทศัน์ BFMTV เม่ือวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา (28 พ.ย.) ว่า ตอนนีเ้ชือ้โอไมครอนแพร่กระจายอยู่ในประเทศ
เพ่ือนบ้านของเราแล้ว จงึเป็นไปได้วา่เชือ้นีจ้ะแพร่กระจายเข้ามาในประเทศของเรา" ส าหรับมาตรการป้องกนันัน้ ฝร่ังเศสได้ตดัสินใจด าเนินการร่วมกบัประเทศ
สมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เพ่ือระงบัเที่ยวบินจากประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ 7 ประเทศ ขณะท่ีส านกังานสาธารณสขุสวติเซอร์แลนด์ (FOPH) เปิดเผย
เย็นวานนีว้่า พบผู้ ป่วยต้องสงสัยติดเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอนรายแรกในประเทศ FOPH ทวีตข้อความว่า ผู้ ป่วยรายดังกล่าวเดินทางกลับ
สวติเซอร์แลนด์จากแอฟริกาใต้เม่ือสปัดาห์ก่อน โดยจะได้ผลการทดสอบอย่างละเอียดในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้า 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่ งเส็งปิดเช้าลบ 124.09 จุด วิตกโควดิสายพันธ์ุใหม่ ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในเช้าวนันี ้เน่ืองจากตลาดวติกกงัวลเก่ียวกบั
การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งตรวจพบในหลายประเทศ รวมถึงฮ่องกง โดยไวรัสดงักล่าวมีการกลายพันธุ์เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้
สามารถหลบเล่ียงภมูิคุ้มกนัและแพร่เชือ้ได้ง่ายกวา่เดมิ ดชันีฮัง่เส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 23,956.43 จดุ ลดลง 124.09 จดุ หรือ -0.52% 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 467.70 จุด วติกญ่ีปุ่นส่ังห้ามต่างชาตเิข้าประเทศ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้โดยร่วง
ลงเกือบ 2% ในช่วงสัน้ ๆ หลงัจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่าจะสัง่ห้ามชาวตา่งชาตเิดนิทางเข้าประเทศ เน่ืองจากความวติกเก่ียวกบัโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอน 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเอิปิดตลาดท่ีระดบั 28,283.92 จุด ลดลง 467.70 จุด หรือ -1.63% ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าท่ีสุดตัง้แต่วนัท่ี 13 ต.ค. หุ้นท่ี
ปรับตวัลงในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

 (-) ยอดค้าปลีกเกาหลีใต้เดือนต.ค.พุ่ง 14.4% หลังผู้บริโภคขานรับแผนส่งเสริมการขาย กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลงังานของเกาหลีใต้
รายงานในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ของเกาหลีใต้พุ่งขึน้ 14.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี หลงัผู้บริโภคเร่ิมใช้จ่ายมากขึน้ในช่วงท่ีบริษัทค้าปลีกออกแคมเปญ
ส่งเสริมการขาย รายงานระบุว่า ยอดขายโดยรวมของบริษัทค้าปลีกทัง้ออนไลน์และออฟไลน์รายใหญ่ 25 ราย แตะท่ีระดบั 13.6 ล้านล้านวอน (1. 141 หม่ืน
ล้านดอลลาร์) เพิ่มขึน้จาก 12.01 ล้านล้านวอนในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่วนยอดขายจากร้านค้าออฟไลน์เดือนต.ค.เพิ่มขึน้ 10% เ ม่ือเทียบรายปี 
ขณะที่ยอดขายจากแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์พุ่งขึน้ 19.7% เม่ือเทียบรายปี ห้างสรรพสินค้ามียอดขายพุ่งขึน้ 21% จากความต้องการสินค้าในช่วงฤดหูนาว 

 (-) บิทคอยน์เด้งจากโลว์ขึน้กว่า $4,000 มาแตะไฮบริเวณ $58,000 / นายใหญ่ Microstrategy มองเหรียญบิทคอยน์ มีโอกาสเติบโตถึง 100 เท่า 
ราคาบิทคอยน์กลบัมายืนเหนือ 57,000 ดอลลาร์อีกครัง้และแตะจุดสงูสุดไว้ท่ีบริเวญ 58,000 ดอลลาร์ หลงัจากสปัดาห์ก่อนราคาได้ร่วงลงไปเคล่ือนไหวอยู่ท่ี
บริเวณ 54,000 ดอลลาร์ จากท่ีนกัลงทุนถอนเงินออกจากสินทรัพย์เส่ียงรวมไปถึงบิทคอยน์จากความกังวลการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ "โ อไมครอน" 
ส่วนทางด้าน Michael Saylor ซีอีโอของบริษัท Microstrategy ได้ออกมากล่าวแล้วว่า มีความเป็นไปได้ท่ีเหรียญบิทคอยน์จะมีมลูค่าโดยรวมกว่า $100 ล้าน
ล้านด้วยกนั และมีความเป็นไปได้ท่ีบิทคอยน์จะเติบโตมากขึน้ถงึ 100 เท่าด้วยกนั พร้อมเสริมวา่ เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่สามารถเอาชนะทองค าในฐานะที่เป็น
สินทรัพย์กกัเก็บได้ และย า้วา่ บทิคอยน์คือผู้ชนะ ส่วนทองค าคือผู้แพ้  

 (+/-) นิวซีแลนด์จ่อผ่อนปรนมาตรการสกัดโควิดสัปดาห์นี ้แม้เส่ียงโอไมครอน  นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น แห่งนิวซีแลนด์ ระบุในวนันีว้่า 
นิวซีแลนด์จะเร่ิมต้นเปล่ียนมาใช้ระบบการอยู่ร่วมกบัโควิด-19 ในสปัดาห์นี ้แม้เชือ้ไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนจะกลายมาเป็นความเส่ียงด้านสุขภาพใหม่ก็ตาม 
ทัง้นี ้นางอาร์เดร์ินระบวุ่า นิวซีแลนด์ยงัไม่พบผู้ตดิเชือ้สายพนัธุ์โอไมครอนในประเทศ แตส่ถานการณ์ทัว่โลกแสดงให้เหน็ถงึความจ าเป็นในการเฝ้าระวงับริเวณ
พรมแดน โดยระบุวา่ "โอไมครอนคือเคร่ืองเตือนความจ าว่ายงัคงมีความเส่ียงอยู่บริเวณพรมแดนของเรา" ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นิวซีแลนด์คือหนึง่ใน
ประเทศท่ีมีการควบคุมพรมแดนเข้มงวดท่ีสุดในโลก และวางแผนปิดพรมแดนต่อชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต่อไปอีก 5 เดือน นอกจากนี ้นิวซีแลนด์ยัง ได้ออก
มาตรการพรมแดนใหม่ส าหรับนกัเดินทางจาก 9 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้เม่ือช่วงสุดสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยจะอนญุาตให้พลเมืองของนิวซีแลนด์จากประเทศ
ดงักล่าวสามารถเดนิทางเข้าประเทศได้เท่านัน้ และจะต้องกกัตวัสงัเกตอาการเป็นเวลา 14 วนั 

 
  

  

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ CryptoSiam 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

วนัองัคารท่ี 30 พ.ย. 03.05น. สหรัฐฯ 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. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.โดย S&P/CS   19.3% 19.7% 

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

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

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

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

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 22.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

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

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

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   248K 199K 

 21.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

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

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.4% 

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

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

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่27 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


