
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,766 1,751 1,732 

1,796 1,815 1,833 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง 10.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมว้่าราคาทองค าจะพุ่งขึน้ก่อน  โดยไดร้บัแรงหนุนจากแรงซือ้สินทรพัยป์ลอดภัย  หลงัจากผูบ้ริหารของบริษัทโมเดอรน์า
ออกมาเตือนว่า วัคซีนตา้น COVID-19 มีแนวโนม้ที่จะมีประสิทธิภาพลดลงในการต่อตา้นสายพันธุ์โอไมครอน  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงหนุนเพิ่มจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรฐัที่ออกมา “แย่เกินคาด” อาทิ  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโก และ ดชันีความเชือ่มั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัของ Conference Board  ปัจจยัที่กล่าวมาท าใหด้ชันีดอลลารด์ิ่งลงทดสอบ
ระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 1 สปัดาห ์ ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ10 ปี ดิ่งลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือนที่ 1.412% จนเป็นปัจจยัหนนุใหท้องค าทะยานขึน้ทดสอบระดบั
สูงสุดบริเวณ 1,808.63 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะดิ่งลงแรงในทันทีที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ออกมาระบุว่า  ถึงเวลาแลว้ที่ตอ้งเลิกใช้ค  าว่า 
“ชั่วคราว” เกี่ยวกับอตัราเงินเฟ้อ พรอ้มกบัส่งสญัญาณว่า เฟดสามารถพิจารณาสิน้สดุกระบวนการ taper QE ใหเ้รว็ขึน้อีก 2-3 เดือน  ดว้ยการปรบัลดวงเงิน QE มากกว่าเดือนละ 15,000 ลา้น
ดอลลาร ์ซึ่งเฟดจะมีการหารือกันเกี่ยวกบัประเด็นดังกล่าวในการประชุมนโยบายการเงินวนัที่ 14-15 ธ.ค. ทัง้นี ้  สญัญาณในเชิงเร่งคุมเขม้นโยบายการเงินเพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ  เป็น
ปัจจยัส าคญัที่กดดันใหร้าคาทองค าดิ่งลงแรงเกือบ 40 ดอลลารต์่อออนซจ์ากระดับสงูสุดในระหว่างวนัสู่ระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,769.81 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่
เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยการจา้งงานภาคเอกชนจาก ADP, ดชันี PMI ภาคการผลิต และการแถลงต่อคองเกรสของประธานเฟดเป็นวนัที่ 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1808.63 1769.81 1784.20 1773.90 -10.30 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,799.82 23.59 96.24 

MA 50 Days 1,790.46 23.56 94.57 

MA 200 Days 1,790.77 25.12 92.50 

RSI 9 Days 30.85 23.90 54.87 

RSI 14 Days 38.65 33.19 58.54 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 992.85 0.00 

ishare 17,067.79 -17.26 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6454 0.4888 -0.5240 

10 วัน 0.9405 0.4985 0.4532 

20 วัน 0.9472 0.5114 0.1305 

50 วัน 0.9153 0.3098 -0.5033 

100 วัน 0.7831 0.1148 -0.1223 

200 วัน 0.4923 0.2316 0.2442 
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ราคาแกว่งตวัในกรอบเพ่ือพยายามสรา้งฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,769-1,766 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ 
โดยราคาจะพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,796-1,815 ดอลลารต์่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรบัแรก กรอบด้านล่างจะอยู่ที่ 1,751 
ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,769-1,766  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,766  

 

 



 

 

• (+) "เอสแอนดพ์ี" เผยราคาบ้านสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวในเดือนก.ย.  ผลส ารวจของเอสแอนดพ์ี คอรโ์ลจิก เคส ชิลเลอร ์บ่งชีว่้า ดชันีราคาบา้นใน
สหรฐัเริ่มส่งสญัญาณชะลอตวัในเดือนก.ย.  ทัง้นี ้ดชันีราคาบา้นทั่วประเทศในสหรฐัเพิ่มขึน้ 19.5% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี แต่ต  ่า กว่าระดบั 19.8% 
ในเดือนส.ค. และเป็นครัง้แรกท่ีราคาบา้นไดช้ะลอตวัลงเมื่อเทียบรายปีนบัตัง้แต่เดือนพ.ค.2563 

• (+) Conference Board เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐต ่ากว่าคาด. ผลส ารวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า 
ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัรว่งลงสู่ระดบั 109.5 ในเดือนพ.ย. ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 111.0 จากระดบั 111.6 ในเดือนต.ค. 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า คาดเฟดไม่เร่งขึน้ดบ.หลังโอไมครอนระบาด  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(30 พ.ย.) หลงัมีกระแสคาดการณว่์า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหนา้ อนัเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุโ์อไมครอน  ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน ลดลง 0.33% แตะที่ 96.0105 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 113.10 เยน จากระดบั 113.71 เยน และอ่อนค่า
เมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ีระดบั 0.9187 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9245 ฟรงัก ์แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2 786 ดอลลาร ์จาก
ระดับ 1.2769 ดอลลาร ์ ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.1320 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1274 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ี
ระดบั 1.3279 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3293 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7120 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7129 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 652.22 จุด กังวลเฟดยุติ QE เร็วกว่าคาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื่อคืนนี ้(30 พ.ย.) หลงัจาก
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณยุติโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าท่ีคาดไว ้
นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดันจากการท่ีผูบ้ริหารของบริษัทโมเดอรน์าเตือนว่า วคัซีนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัจะมีประสิทธิภาพลดลงในการ ป้องกันไวรสัโค
วิด-19 สายพันธุโ์อไมครอน  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 34 ,483.72 จุด ลดลง 652.22 จุด หรือ -1.86%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,567.00 จุด 
ลดลง 88.27 จดุ หรือ -1.90% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,537.69 จดุ ลดลง 245.14 จดุ หรือ -1.55% 

• (-) แกนน าวุฒิฯสหรัฐคาดอนุมัติเพ่ิมเพดานหนี้ในไม่ช้า. นายชัค ชูเมอร ์ผูน้  าเสียงขา้งมากในวุฒิสภาสหรฐัจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่า เขาหวงัว่า
วฒุิสภาจะใหก้ารอนุมตัิการเพิ่มเพดานหนีข้องสหรฐัในไม่ชา้ หลงัจากท่ีมี "การสนทนาท่ีดี" กับนายมิตช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้  าเสียงขา้งนอ้ยในวุฒิสภาจาก
พรรครีพบัลิกนั "วุฒิสภาจะตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าสหรฐัจะไม่ผิดนัดช าระหนีเ้ป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร ์โดยเมื่อเร็วๆนี ้ผมไดม้ีการสนทนาท่ีดีกับ
ท่านผูน้  าพรรครีพบัลิกันเก่ียวกับเรื่องนี ้และหวงัว่าจะมีการเจรจาต่อไป ซึ่งผมคาดหวงัว่าทัง้สองพรรคจะสามารถหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาเพดานหนี้
ในไม่ชา้" นายชเูมอรก์ล่าว 

• (-) "พาวเวล" ส่งสัญญาณห่ัน QE เร็วกว่าคาด หลังเงินเฟ้อพุ่ง. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า เฟดอาจปรบัลด
วงเงินในโครงการซือ้พนัธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) มากกว่าเดือนละ 15,000 ลา้นดอลลาร ์โดยเฟดจะมีการหารือกันในการประชุม
นโยบายการเงินในวนัท่ี 14-15 ธ.ค.  "ขณะนี ้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมาก และแรงกดดนัจากเงินเฟ้อไดเ้พิ่มสงูขึน้ ผมจึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมแลว้ท่ี
เฟดจะพิจารณายุติโครงการซือ้พันธบตัรใหเ้ร็วขึน้กว่าเดิมหลายเดือน โดยเราจะหารือกันในการประชุมครัง้ต่อไป" นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกร รมาธิการ
การธนาคารประจ าวฒุิสภาในวนันี ้

• (-) ทีมที่ปรึกษาอนุมัติใช้ยาโมลนูพิราเวียรเ์ป็นกรณีฉุกเฉิน คาด FDA ไฟเขียว  คณะกรรมการท่ีปรกึษาของส านักงานอาหารและยา (FDA) ของ
สหรฐัซึ่งประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเป็นบุคคลภายนอก ลงมติดว้ยคะแนนเสียง 13 ต่อ 10 อนมุตัิการใชย้าโมลนพูิราเวียรข์องบริษัทเมอรค์ แอนด ์โค ในการ
รกัษาโรคโควิด-19 เป็นกรณีฉกุเฉิน โดยเมอรค์ไดพ้ฒันายาดงักล่าวรว่มกบับริษัทริดจแ์บ็ค ไบโอเทราพิวติกส์  ทัง้นี ้ยา 1 คอรส์ของเมอรค์ประกอบดว้ยยา
โมลนูพิราเวียรข์นาด 200 มิลลิกรมั จ านวน 40 เม็ดส าหรบัผูป่้วย 1 คน โดยผูป่้วยจะรบัประทานยาวันละ 2 ครัง้ ๆ ละ 4 เม็ด เป็นเวลา 5  วนั  ส  าหรบั
ขัน้ตอนต่อไปนัน้ คณะกรรมการท่ีปรกึษาจะยื่นมติดงักล่าวให ้FDA พิจารณาเป็นล าดบัต่อไป และเมื่อ FDA ใหก้ารอนุมัติยาโมลนูพิราเวียรก์็จะเป็นการ
ปลดล็อกใหม้ีการใชย้าดงักล่าวทั่วโลก เนื่องจากหน่วยงานสาธารณสขุของหลายประเทศยงัไม่ใหก้ารอนุมัติการใชย้ าโมลนูพิราเวียร ์หากยงัไม่ไดร้บัการ
รบัรองจาก FDA ของสหรฐั 

 
                          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.  50.1** 49.2 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.  52.3** 52.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ย.โดย S&P/CS  19.1%** 19.7% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.  61.8** 68.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ย.จาก CB  109.5** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


