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สรุป  ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,771.50-1,793.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองค ามีการดีดตวัขึน้ไปก่อนจะเผชิญแรงขายท าก าไรออกมาแต่ยงัเคลื่อนไหว
อยู่ในกรอบ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวัลงมา 10.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองจากนาย เจอโรม พาเวล ประธานเฟด  เผยถึงเวลาแล้วท่ีต้องเลิกใช้ค าว่า 
“ชัว่คราว” เก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ พร้อมส่งสญัญาณพิจารณาสิน้สดุกระบวนการ taper QE ให้เร็วขึน้อีก 2-3 เดือน ในวนันีร้าคาทองค ายงัถกูกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชีย
อย่างฮ่องกงและตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นท่ีปิดในแดนบวก จากนกัลงทุนเข้าช้อนซือ้หุ้นหลงัตลาดร่วงลงก่อนหน้านีจ้ากการระบาดสายพนัธ์ุโอไมครอน รวมถึงสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐท่ีแขง็ค่าขึน้เมื่อเทียบกบัเงินเยน ด้านส านกังานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) เตือนวา่ งบประมาณของสหรัฐอาจหมดลงก่อนสิน้เดือนธ.ค.นี ้หาก
สภาคองเกรสไมป่รับเพิ่มเพดานหนี ้จากท่ีได้พุง่ชนเพดานรอบใหมท่ี่ระดบั 28.9 ล้านล้านดอลลาร์ สถานการณ์ดงักลา่วอาจท าให้รัฐบาลสหรัฐเผชิญกบัการผิดนดัช าระ
หนี ้ประกอบกบัรัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้เน้นย า้ถึงความส าคญัของความร่วมมือระหวา่งสหรัฐและญ่ีปุ่ นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัอินโดแปซิฟิกและทัว่โลก ความเคลื่อนไหว
ดงักลา่วมีในช่วงเวลาท่ีสหรัฐกระชบัความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่ นและมหาอ านาจภมูิภาคอื่น ๆ เพื่อรักษาสนัติภาพและเสภียรภาพในอินโดแปซิฟิก โดยหวงัท่ีจะต้านทานการ
แผ่ขยายอิทธิพลของจีน ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ียงัช่วยหนนุราคาทองค า ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.จากADP, 
ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ ( ISM) และการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนต.ค.ของสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการ
แกว่งตวั โดยการเข้าซือ้มีแนวรับบริเวณ 1,769-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไร
บ้างสว่นหากราคาทองค าไมผ่า่นโซน 1,796-1,815 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
01-12-2564 16:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,773.90 1,779.50 5.60 0.32 

Spot Silver ($) 22.82 22.83 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 33.74 33.72 -0.02 -0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,450 -200 -0.70 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 70.13 71.94 1.81 2.58 

ดชันดีอลลาร ์ 95.91 96.07 0.16 0.17 

เงนิยโูร (€/$) 1.1338 1.1326 0.00 -0.11 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,766    1,751   1,732 

        1,796    1,815   1,833 

 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,769-1,766  

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,796-1,815  

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 



 

 

 (+) การคลังสหรัฐจ่อถังแตกอีกรอบก่อนสิน้เดือนนี ้หากไม่เพิ่มเพดานหนี  ้ส านกังานงบประมาณแหง่สภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) เตือนว่า งบประมาณ
ของกระทรวงการคลังสหรัฐอาจจะหมดลงก่อนสิน้เดือนธ.ค.นี ้หากสภาคองเกรสไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี ้รายงานล่าสุดของ CBO ระบุว่า ขณะนีห้นีส้ินของ
กระทรวงการคลังสหรัฐพุ่งชนเพดานรอบใหม่ท่ีระดบั 28.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งท าให้กระทรวงการคลังไม่สามารถกู้ ยืมเงินได้อีกภายใต้กระบวนการ
ด าเนินงานตาม ทางด้านนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐคาดการณ์ว่า หนีส้ินของรัฐบาลสหรัฐจะพุ่งชนเพดานในวนัท่ี 15 ธ.ค.นี ้ซึ่งช้ากว่าท่ีเธอ
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีใ้นวนัท่ี 3 ธ.ค.เป็นเวลาเกือบ 2 สปัดาห์ นางเยลเลนยงักล่าวด้วยว่า สถานการณ์ดงักล่าวอาจท าให้รัฐบาลสหรัฐเผชิญกับการผิดนัด
ช าระหนี ้ซึง่อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และบัน่ทอนสถานะของสกลุเงินดอลลาร์ซึง่เป็นสกลุเงินส ารองของโลก 

 (+) เยลเลนขานรับความร่วมมือญี่ ปุ่น-สหรัฐ หวังร่วมมือต้านอิทธิพลจีน นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้สนทนาทางโทรศพัท์กบันายชุนอิจิ ซูซู
กิ รัฐมนตรีคลงัญ่ีปุ่ น "นางเยลเลนขานรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและญ่ีปุ่ นเพ่ือด าเนินการในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัภูมิภาคอินโด -แปซิฟิกและทัว่โลก" "ท่าน
รัฐมนตรีคลงัรอคอยท่ีจะได้เดินหน้ากระชบัความสมัพันธ์ระดบัทวิภาคีและท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกบัญ่ีปุ่ น เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดระหว่างกนั อาท ิ
การสนบัสนนุการฟืน้ฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 อย่างครอบคลุมและมัน่คง" ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีในช่วงเวลาท่ีสหรัฐต้องการกระชบัความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่ น
และชาตมิหาอ านาจอ่ืน ๆ เพ่ือรักษาสนัตภิาพและเสภียรภาพในอินโดแปซฟิิก โดยหวงัที่จะต้านทานการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน ซึง่รวมถงึกรณีของไต้หวนัด้วย 

 (+) อังกฤษพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนในสหราชอาณาจักรแล้ว 22 ราย นายซาจิด จาวดิ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขององักฤษเผยวา่ องักฤษตรวจพบผู้
ตดิเชือ้โควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนแล้วจ านวน 22 รายในสหราชอาณาจกัร (UK) และตวัเลขดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึน้  "ขณะนี ้ตวัเลขผู้ติดเชือ้ยงัคง
อยู่ในระดบัต ่ามาก โดยในขณะนีพ้บผู้ตดิเชือ้ยืนยนัแล้ว 22 รายใน UK และตวัเลขผู้ตดิเชือ้จะเพิ่มขึน้อย่างแน่นอน" นายจาวดิเผยกบัส านกัข่าวสกาย นิวส์ 

 (+) เกาหลีใต้พบผู้ติดโควิดใหม่ทะลุ 5,000 คน วิตกโอไมครอนแพร่เข้าประเทศ ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคเกาหลี (KDCA) ได้ออกมาเปิดเผยในวนันี ้
วา่ เกาหลีใต้มีผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ตอ่วนัทะล ุ5,000 คนเป็นครัง้แรก ขณะที่มีความวติกเพิ่มขึน้เก่ียวกบัไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนซึง่คาดวา่ได้แพร่ระบาด
เข้าสู่ประเทศแล้ว ทัง้นี ้เกาหลีใต้ตรวจพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่จ านวน 5,123 คนในวนัอังคาร (30 พ.ย.) ซึ่งทะลุระดบัสูงสุดก่อนหน้านีท่ี้ 4,115 คนใน
วนัท่ี 23 พ.ย. ส่วนตวัเลขผู้ ป่วยวิกฤตแตะระดบัสงูเป็นประวตัิการณ์ท่ี 723 คน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เฝ้าระวงัอย่างสูงเก่ียวกบัไวรัสโอ
ไมครอนซึง่สร้างความหวัน่วิตกไปทัว่โลก หลงัตรวจพบผู้ ต้องสงสยัติดเชือ้สายพนัธุ์ดงักล่าวเป็นครัง้แรกในวนัองัคาร โดยเจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพเปิดเผยว่า จะ
ทราบผลทดสอบเพิ่มเตมิภายในวนันี ้

 (+) นักเศรษฐศาสตร์ช่ือดังเช่ือ บิทคอยน์ไม่มีทางเป็นสกุลเงินของโลกได้  Mohamed El-Erian หวัหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ Allianz บริษัทให้บริการ
การเงินได้ออกมากล่าวว่า บิทคอยน์ไม่มีทางท่ีจะเป็นสกุลเงินของโลกและไม่มีวนัท่ีจะแทนท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน อย่างไรก็ ตามเขาเช่ือว่า 
เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ยงัคงอยู่ในระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจและไม่อาจท่ีจะวางกฎเกณฑ์ในการควบคมุก ากบัได้เขาได้ให้สมัภาษณ์เร่ืองนีผ้่านทางส านกัข่าว 
CNBC เก่ียวกบัทิศทางอนาคตของเหรียญคริปโต โดยเฉพาะเหรียญบิทคอยน์เอาไว้ เขาเช่ือว่าเหรียญบิทคอยน์เป็นเหรียญท่ีสร้างความป่ันป่วนให้กั บระบบ
การเงินโลกก็จริง แตเ่ขาย า้วา่เหรียญบทิคอยน์ไม่อาจเป็นสกลุเงินของโลกได้เม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังเฟดส่งสัญญาณยุติ QE เร็วกว่าคาด สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตราโตเกียวเช้านี ้โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ระหว่างสหรัฐกับญ่ีปุ่ นจะกว้า งขึน้อีก หลังจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณยตุิโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าท่ีคาดไว้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน
วา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.46-113.50 เยน เทียบกบั 113.09-113.19 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 113.88-113.90 เยนท่ีตลาด
โตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวนัศกุร์ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียฟ้ืนตัวหลังเม่ือวานนีป้รับตัวลดลงไปมาก ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,576.89 จุด เพิ่มขึน้ 13.00 จุด หรือ +0.36% จากการพุ่งขึน้
ของหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และกลุ่มพลงังาน อีกทัง้ดชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 27,935.62 จุด เพิ่มขึน้ 113.86 จุด หรือ +0.41% โดยยุติการร่วง 3 วนั
ติดต่อกนั ดชันีฮัง่เส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 23,804.87 จุด เพิ่มขึน้ 329.61 จุด หรือ +1.40% เช่นเดียวกบัดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 
2,899.72 จุด เพิ่มขึน้ 60.71 จุด หรือ +2.14% หลังร่วงลงถึง 6 วนัติดต่อกันจนแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 52 สัปดาห์เม่ือวานนี ้โดยต่างฟื้ นตวัหลังจากร่วงลง
อย่างหนกัเม่ือวานนีจ้ากความกงัวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอน 

 

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.   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   19.1%** 19.7% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   61.8** 68.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   109.5** 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 ข้อมลูวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


