
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,779 1,766 1,758 

1,821 1,833 1,849 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 7.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนัราคาทองค าจะดีดขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,799.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ทองค าไม่สามารถรกัษาช่วง
บวกไวไ้ดแ้ละเผชิญกบัแรงขายในเวลาต่อมา  ทัง้นี ้ ราคาทองค าไดร้บัแรงกดดันจากการที่นกัลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกบั COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอน  หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน  
กล่าววานนีว้่า รฐับาลสหรฐัไม่มีนโยบายที่จะประกาศล็อกดาวนเ์ศรษฐกิจ  ขณะที่ไฟเซอร,์  โมเดอรน์า และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ต่างก็เร่ิมพัฒนาวคัซีนสูตรใหม่เพื่อรบัมือกับ COVID-19 
สายพันธุ์โอไมครอน  ส่งผลใหน้ักลงทุนกลบัเขา้ซือ้สินทรพัยเ์สี่ยง  สะทอ้นจากดัชนีดาวโจนสปิ์ดเพิ่มขึน้ 236.60 จุด หรือ +0.68%, ดชันี S&P500 ปิด +1.32% และดัชนี Nasdaq ปิด +1.88% 
และเทขายสินทรพัยป์ลอดภยั เช่น ทองค าและพนัธบตัร  และแรงขายพนัธบตัรสง่ผลหนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัใหฟ้ื้นตวัจากระดบัต ่าสดุที่ 1.4765% ในวนัศกุร ์ กลบัมาเพิ่มขึน้
สงูถึง 1.565% จนกดดันทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  นอกจากนี ้ ทองค ายังไดร้บัแรงกดดันเพิ่มจากดชันีดอลลาร ์ที่ฟ้ืนตวัจากระดับต ่าสุดในรอบ 1 
สปัดาห ์ หลงัจากนักลงทนุคลายความวิตกที่ว่า COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอนอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของสหรฐัหยุดชะงกั  และชะลอแผนการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของเฟด  ดา้น
กองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดัชนี PMI เขตชิคาโก, ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก CB และจับตาถอ้ยแถลงของนายพาวเวล  ที่มีก าหนดจะ
แถลงต่อคณะกรรมาธิการดา้นการธนาคารแห่งวฒุิสภา  ในหวัขอ้ "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act หรือ CARES" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1799.30 1779.31 1791.60 1784.20 -7.40 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,810.32 23.83 96.26 

MA 50 Days 1,790.57 23.56 94.52 

MA 200 Days 1,790.98 25.14 92.47 

RSI 9 Days 35.85 25.54 60.26 

RSI 14 Days 42.18 34.57 62.37 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 992.85 0.00 

ishare 17,085.05 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.3577 -0.0059 0.1108 

10 วัน 0.9417 0.4597 0.6948 

20 วัน 0.9469 0.3358 0.0252 

50 วัน 0.9118 0.3159 -0.5269 

100 วัน 0.7753 0.1091 -0.1324 

200 วัน 0.4912 0.2291 0.2438 

 

 

30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

หากราคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบแนวตา้นในโซน 1,815-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์หากแรงซือ้ไม่มากพอหรือราคาไม่สามารถยืนได้
อย่างแข็งแกรง่ ท าใหป้ระเมินว่าในระยะสัน้ ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัลงทดสอบ แนวรบั 1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบัถัดไปนัน้อยู่ใน
บริเวณ 1,766 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,779-1,766  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,766  

 

 



 

 

• (+) เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงในเดือนพ.ย.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลส ารวจระบุว่า ดชันีภาคการผลิตรฐัเท็ก
ซสัปรบัตวัลงสู่ระดบั 11.8 จดุในเดือนพ.ย. ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 18.5 จากระดบั 14.6 ในเดือนต.ค. 

• (+) นักลงทุนคาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบีย้ปีหน้า หลังโอไมครอนระบาด  FedWatch Tool ของ CME Group ซึ่งวิเคราะหก์ารซือ้ขายสญัญาล่วงหนา้
อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ของสหรฐั พบว่า นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหนา้ หลงัมีการแพร่ร ะบาดของ
ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอน  ทัง้นี ้นักลงทุนคาดว่าเฟดมีแนวโนม้เพียง 58.5% ท่ีจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงิน ใน
เดือนมิ.ย.2565 จากเดิมท่ีคาดว่ามีแนวโนม้สงูถึง 82.1%  นอกจากนี ้นักลงทุนยงัไดป้รบัลดแนวโนม้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ เฟดในเดือนก.ค.2565 
เหลือเพียง 69% จากเดิมท่ีระดบั 88% และลดแนวโนม้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.2565 เหลือ 79.7% จากเดิม 94.5% รวมทัง้ลดแนว โนม้การ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.2565 เหลือ 92% จากเดิม 99% 

• (-) "ไฟเซอร"์ ประกาศพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่รับมือ "โอไมครอน". นายอลัเบิรต์ เบอรล์า ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทไฟเซอร ์อิงค ์เปิดเผยว่า 
ทางบริษัทไดเ้ริ่มพฒันาวคัซีนสตูรใหม่เพื่อรบัมือกับไวรสัโควิด-19 สายพันธุโ์อไมครอนเป็นการเฉพาะแลว้ โดยคาดว่าจะใชเ้วลาไม่เกิน 100 วนั นายเบอร์
ลาระบุว่า ก่อนหนา้นี ้ไฟเซอรส์ามารถพฒันาวคัซีนสตูรเฉพาะเพื่อรบัมือกับไวรสัสายพันธุเ์บตาและเดลตาไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีโอกาสไ ดใ้ช ้เนื่องจาก
วคัซีนสตูรดัง้เดิมของบริษัทสามารถตา้นไวรสัสายพนัธุด์งักล่าวได ้

• (-) "ไฟเซอร์" คาดยาแพกซ์โลวิดมีประสิทธิภาพรับมือ "โอไมครอน".  นายอัลเบิรต์ เบอรล์า ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไฟเซอร ์อิงค ์
คาดการณว่์า ยาแพกซโ์ลวิดของทางบริษัทจะมีประสิทธิภาพในการรกัษาผูป่้วยท่ีติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอน. "ยาของเราไดถู้กออกแบบมา
เพื่อรบัมือกับการกลายพนัธุท่ี์มาจากโปรตีนหนาม ท าใหผ้มมีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าประสิทธิภาพยาของเราจะไม่ถูกกระทบจากไวรสัสายพนั ธุนี์"้ นาย
เบอรล์ากล่าว   

• (-) "ไบเดน" ยันสหรัฐไม่มีแผนล็อกดาวน์เศรษฐกิจสกัด "โอไมครอน".  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกล่าวในวันนีว่้า รฐับาลสหรฐัไม่มีนโยบายท่ีจะ
ประกาศล็อกดาวนเ์ศรษฐกิจ อันเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุโ์อไมครอน. "ถ้าประชาชนเขา้รบัการฉีดวคัซีน และสวมหนา้กาก
อนามยั ก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งล็อกดาวน ์และจะไม่มีการประกาศหา้มการเดินทางครัง้ใหม่" ปธน.ไบเดนกล่าวในการแถลงข่าววนันี.้ "ไม่ชา้ก็เรว็ เราจะ
เห็นผูต้ิดเชือ้สายพนัธุโ์อไมครอนในสหรฐั ดงันัน้กรุณาสวมหนา้กากเมื่ออยู่ในอาคาร หรืออยู่ในท่ีสาธารณะ ซึ่งมีผูค้นจ านวนมาก" ปธน.ไบเดนกล่าว 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านทีร่อปิดการขายพุ่งขึน้ในเดือนต.ค.  สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผยว่า 
ดชันีการท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) พุ่งขึน้ 7.5% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  ก่อนหนา้นี ้นักวิเคราะหค์าดการณว่์า
ดชันีจะทรงตวัในเดือนต.ค. 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า หลังนักลงทุนคลายกังวลไวรัสโอไมครอน  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(29 พ.ย.) เนื่องจากกระแสความวิตกกงัวลเก่ียวกบัไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอนเริ่มลดนอ้ยลง ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาตวัเลขจา้งงาน
นอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัศกุรนี์ ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงิน
หลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.30% แตะท่ี 96.3315 เมื่อคืนนี.้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 113.71 เยน จากระดบั 113.13 เยน 
และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9245 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9217 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์ คนาดา ท่ีระดับ 
1.2769 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2783 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1274 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1313 
ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.3293 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3335 ดอลลาร ์ 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 236.60 จุด รับไบเดนยืนยันไม่ล็อกดาวน์เศรษฐกิจ. ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 200 จุดเมื่อคืนนี ้(29 พ.ย.) 
หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนยืนยนัว่า สหรฐัไม่มีแผนล็อกดาวนเ์ศรษฐกิจเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 สายพันธุโ์อไมครอน นอกจากนี ้
ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการท่ีนักลงทุนช้อนซือ้เก็งก าไรหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ท่ีแล้ว. ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 
35,135.94 จุด เพิ่มขึน้ 236.60 จุด หรือ +0.68%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,655.27 จุด เพิ่มขึน้ 60.65 จดุ หรือ +1.32% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,782.83 
จดุ เพิ่มขึน้ 291.18 จดุ หรือ +1.88% 

                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 29 พ.ย. 22.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.  7.5%** -2.3% 

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ย.โดย S&P/CS   19.3% 19.7% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   66.9 68.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   110.8 113.8 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 1 ธ.ค. 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   525K 571K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 22.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายดา้นก่อสรา้งเดือนต.ค.   0.4% -0.5% 

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

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   248K 199K 

 21.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 3 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   528K 531K 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.4% 

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

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

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.   0.5% 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


