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สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,783.13-1,797.20 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวในลกัษณะไซด์เวย์ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปิด
ปรับตวัลงมา 7.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองมาจากดอลลาร์ท่ีแข็งค่าขึน้บวกกับดชันีตลาดหุ้นนิวยอร์กต่างปรับตวัเพิ่มขึน้ วนันีม้ีปัจจยับวกจากตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชีย
อย่างฮ่องกงญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ท่ีปิดปรับตวัลดลง จากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อ
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และวิตกเก่ียวกบัประสิทธิภาพของวคัซีนท่ีมีอยู่ในการป้องกนัสายพนัธ์ุโอไมครอน รวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้แสดงความ
กงัวลว่าจ านวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ท่ีพุง่ขึน้และเชือ้สายพนัธ์ุโอไมครอน จะสง่ผลให้การจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญภาวะขาลง 
และเพิ่มความไมแ่น่นอนให้กบัสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐ อย่างไรก็ตามสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าขึน้เล็กน้อยเทียบเยน โดยนกัลงทุนได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์มาก
ขึน้หลงัดชันีนิกเกอิตลาดโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึน้ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี ้ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีสกดัช่วงบวก
ของทองค าไว้ได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย. และความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก Conference Board ของสหรัฐ ทัง้นีจ้งัหวะการอ่อนตวัลงของราคาบริเวณโซน 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้แนะน าเปิด
สถานะซือ้ หรือ หากราคาทองค าไมส่ามารถยืน 1,815-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ให้แบง่ทองค าออกขายเพื่อท าก าไรบางสว่น แตห่ากผา่นได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
30-11-2564 16:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,784.20 1,796.40 12.20 0.68 

Spot Silver ($) 22.89 22.90 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 33.72 33.69 -0.03 -0.09 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.31 71.46 -1.85 -2.52 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 95.72 -0.48 -0.50 

เงนิยโูร (€/$) 1.1288 1.1364 0.01 0.67 

  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  

 

 

 



 

 

 (+) ฝร่ังเศส-สเปน-ญ่ีปุ่นยืนยันพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 สายพันธ์ุ "โอไมครอน" / สิงคโปร์พบ 2 ราย ส่ือฝร่ังเศสรายงานโดยอ้างนกัวิจยัรายหนึ่งวา่ เกาะ
ลา เรอูนียง (La Reunion) ของฝร่ังเศสท่ีตัง้อยู่ในมหาสมุทรอินเดียนัน้ พบผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน 1 เป็นชายวยั 53 ปี ท่ีเดินทางไปยัง
โมซมับิกและแวะพักในแอฟริกาใต้ ด้านรายส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ผู้ติดเชือ้รายดงักล่าวเป็นชายวยั 51 ปี ท่ีกลบัมาสเปนเม่ือวนัอาทิ ตย์ (8  พ.ย.) หลัง
เดินทางไปแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีตรวจพบเชือ้สายพันธุ์ดังกล่าวครัง้แรก โดยเขามีอาการป่วยเล็กน้ อย ทางด้านส านักข่าวเกียวโดรายงานว่าโดยอ้าง
แหล่งข่าวของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในวนันีว้า่ ญ่ีปุ่ นยืนยนัพบผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนเป็นรายแรกในประเทศ โดยผู้ตดิเชือ้รายดงักล่าวเป็นนกัการทตู
ชาวนามิเบียวยัประมาณ 30 ปี ส่วนกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เปิดเผยว่า นกัเดินทาง 8 คนจากกรุงโยฮนัเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ซึง่มีผลตรวจเชือ้โค
วดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนเป็นบวกเม่ือเดนิทางถงึเมืองซดินีย์ประเทศออสเตรเลียนัน้ ได้แวะเปล่ียนเคร่ืองบนิท่ีสนามบนิชางงี 

 (+) "พาวเวล" กังวลไวรัสโอไมครอนอาจท าเศรษฐกิจสหรัฐเส่ียงเผชิญภาวะขาลง นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดง
ความกงัวลว่า จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ท่ีพุ่งขึน้เม่ือไม่นานมานีแ้ละการพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน จะส่งผลให้การจ้างงานและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญภาวะขาลง และเพิ่มความไม่แน่นอนให้กบัสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐ "ความกงัวลที่เพิ่มขึน้เก่ียวกบัไวรัสจะ
ท าให้ประชาชนไม่เต็มใจท่ีจะกลบัไปท างานในออฟฟิศ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลให้ตลาดแรงงานชะลอตวัลง และยิ่งท าให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานมีความ
ตงึเครียดมากขึน้" นายพาวเวลกล่าวในร่างแถลงการณ์ท่ีเตรียมไว้เพ่ือแถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแห่งวฒุิสภาสหรัฐในช่วงเช้าวนันี ้(30 พ.ย.) 
ตามเวลาสหรัฐ 

 (+) โมเดอร์นาชีว้ัคซีนเดิมต้านโอไมครอนได้น้อยลง เตือนใช้เวลาหลายเดือนผลิตใหม่  ท าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 600 จุดเม่ือบ่ายนี ้          
นายบนัเซลกล่าวว่า การท่ีไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนมีการกลายพนัธุ์ท่ีสูงมากในส่วนของโปรตีนหนาม หรือสไปค์โปรตีน (Spike Protein) และการท่ีไวรัสสาย
พนัธุ์ดงักล่าวแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในแอฟริกาใต้ ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับสูตรวคัซีนในปีหน้า "ผมคิดว่าประสิทธิภาพของวคัซีนในการ ป้องกนัไวรัสสาย
พนัธุ์โอไมครอนนัน้จะไม่เท่ากบัสายพนัธุ์เดลตา ผมคิดว่าประสิทธิภาพจะลดลง ผมไม่รู้ว่าจะลดลงมากเพียงใด เพราะเราต้องรอข้อมลู แตน่ักวิทยาศาสตร์ทกุ
คนท่ีผมได้พดูคยุด้วยนัน้ต่างก็ประเมินวา่ ประสิทธิภาพจะไม่ดีนกั" นายบนัเซลกล่าวให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ พร้อมกบัเตือนวา่ บรรดา
บริษัทเวชภณัฑ์อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนจงึจะสามารถผลิตวคัซีนป้องกนัไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนได้อย่างเพียงพอ 

 (+) ออสเตรเลียเล่ือนแผนเปิดประเทศเป็น 15 ธ.ค. เหตุกังวลโอไมครอน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า แต่เดิมนัน้รัฐบาลได้วางแผนท่ีจะผ่อนคลาย
ข้อจ ากดัชายแดนในวนัพุธนี ้(1 ธ.ค.) เพ่ืออนญุาตให้ผู้ ถือวีซ่าออสเตรเลีย รวมถึงแรงงานท่ีมีทกัษะ และนกัเรียนต่างชาต ิตลอดจนนกัท่ องเท่ียวจากญ่ีปุ่ นและ
เกาหลีใต้ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แถลงการณ์ของรัฐบาลระบุว่า "การระงบัเปิดพรมแดนชัว่คราวนัน้จะช่วยให้ ออสเตรเลียสามารถรวบรวมข้อมูลท่ี
ต้องการเพ่ือท าความเข้าใจกบัสายพนัธุ์โอไมครอนได้ดียิ่งขึน้" ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีก าลงัพยายามเพิ่มประสิทธิภาพวคัซีนในการป้องกั นโควิดสายพนัธุ์โอ
ไมครอน, การเจ็บป่วย รวมถงึการแพร่ระบาด 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียกลับมากังวลสายพัธ์ุโอไมครอนอีกครัง้ หลังวัคซีนท่ีมีอยู่อาจมีประสิทธิภาพป้องกันได้ไม่มากท่ีควร ตลาดหุ้นโตเกียว ดชันีนิก
เกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดร่วงเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนั โดยปิดท่ีระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 8 เดือน ท่ีระดบั 87, 81.76 จุด ร่วงลง 468 .16 จุด หรือ -1.63% ซึง่
เป็นระดบัปิดต ่าท่ีสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 7 ต.ค.เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกเก่ียวกบัประสิทธิภาพของวคัซีนท่ีมีอยู่ในการป้องกนัไวรัสโควิด -19 สายพนัธุ์โอไมครอน ส่วน
ตลาดหุ้นฮ่องกง ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 83,591.6  จุด ลดลง 860.56 จุด หรือ -1.09% โดยปรับตวัลงต่อเน่ืองจากเม่ือวานนีซ้ึ่งปิดร่วงลงแตะระดบั
ต ่าสดุในรอบกวา่ 1 ปี ด้วยเหตผุลเดียวกนัจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่การฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจโลก  

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเทียบเยน จากแรงซือ้ตามทิศทางตลาดหุ้น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เล็กน้อยแตะกรอบบน 113 เยนในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้โดยนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์เน่ืองจากมีความต้องการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียงมากขึน้ หลงัดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดภาคเช้าพุ่งขึน้ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งเม่ือคืนนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลา
โตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.78-113.73 เยน เทียบกบั 113.4 -113.5  เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 113.56-113.5  เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. 
ของเม่ือวานนี ้

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ SiamBlockchain 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 29 พ.ย. 22.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.   7.5%** -2.3% 

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

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   50.1** 49.2 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   52.3** 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 

 
 

 

 


