
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ1,775.80-1,783.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวานนีท้องค าได้ปรับตวัขึน้มาเล็กน้อย 7.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากดชันีดาว
โจนส์ที่ปิดร่วง 461.68 จุด เน่ืองจากนักลงทุนตื่นตระหนกเก่ียวกับข่าวการพบผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนรายแรกในสหรัฐ และเข้าซือ้ทองค าในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั ทา่มกลางความวิตกว่าการระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์โอไมครอน วนันีร้าคาทองค าได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ โดยมีปัจจยักดดนัจากนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วในวนันีว้า่เจ้าหน้าที่เฟดจะปรับนโยบายเพ่ือเพ่ิมการจ้างงานในสหรัฐ ขณะที่สร้างความมัน่ใจว่าเงินเฟ้อจะไม่ดีดตวัสงูขึน้
เป็นเวลานาน นายพาวเวลระบวุา่ เฟดก าลงัจบัตาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่เฟดจะใช้เคร่ืองมือเพื่อสร้างความสมดลุต่อเป้าหมาย 2 ประการของ
เฟด ซึง่ได้แก่ การท าให้สหรัฐมีการจ้างงานอยา่งเต็มศกัยภาพ และสร้างเสถียรภาพด้านราคา อีกทัง้เฟดเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐหรือ Beige 
Book เม่ือวานนี ้โดยระบวุา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวัเล็กน้อยจนถึงปานกลางในชว่งเดือนต.ค.ถึงต้นเดือนพ.ย. ด้านตลาดหุ้นฝ่ังเอเชียปรับตวัลง ตามทิศทางดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเม่ือวานนี ้รวมถึงบริษัทโมเดอร์นา อิงค์คาดวา่ บริษัทอาจพร้อมที่จะยื่นขออนมุตัิการใช้งานวคัซีนเข็มบูสเตอร์ส าหรับป้องกันเชือ้ไวรัสโค
วิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนในสหรัฐได้อยา่งเร็วที่สดุภายในเดือนมี.ค.ปีหน้า และอาจจะนานออกไปจนถึงไตรมาส 2 ปีหน้า ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัที่ช่วยพยงุราคา
ทองค า ส าหรับคืนนีแ้นะน าติดตาม ข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    02 ธันวาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
2/12/2564 12:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,781.13 1,776.32 -4.81 -0.27 

Spot Silver ($) 22.30 22.36 0.06 0.27 

เงนิบาท (฿/$) 33.74 33.78 0.04 0.12 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,450 28,500 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.85 69.42 0.57 0.83 

ดชันดีอลลาร ์ 96.04 96.01 -0.03 -0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.1319 1.1321 0.00 0.02 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,766   1,751  1,732 

       1,796   1,815  1,833 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    ซ้ือ $1,769-1,766  

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,793-1,796  

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 184.95 จุด ตามดาวโจนส์-วิตกโอไมครอน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าปรับตวัลงในวนันีต้าม
ทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดร่วงลงเม่ือวานนี ้(1 ธ.ค.) ขณะท่ีบรรยากาศการซือ้ขายได้รับผลกระทบจากความวิตกท่ีว่า การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนอาจชะลอการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าท่ีระดบั 27,750.67 จุด 
ลดลง 184.95 จดุ หรือ -0.66% หุ้นท่ีปรับตวัลงในช่วงเช้าวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มสินเช่ือผู้บริโภค ตลอดจนกลุ่มข้อมลูและการส่ือสาร 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 3.64 จุด กงัวลผลกระทบโอไมครอน ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นเอเชียท่ีเปิดอ่อนแรงลงในวนันี ้เน่ืองจากความวิตกกงัวลเก่ียวกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นปัจจัยฉุดความเช่ือมั่นของนักลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสหรัฐยืนยนัพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนรายแรก ทัง้นี ้ดชันี SSE Composite เปิดวนันีท่ี้ 3,573.25 จุด ลดลง 3.64 จุด หรือ -0.10% 
ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐยืนยนัว่า พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนรายแรกในสหรัฐเม่ือวานนี ้(1 ธ.ค.) โดยผู้ติดเชือ้
รายนีเ้ดนิทางกลบัจากแอฟริกาใต้ และได้รับการฉีดวคัซีนครบโดสแล้ว แตไ่ม่ได้ฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอร์ 

 (+) สหรัฐจ่อขยายเวลาบังคับสวมหน้ากากอนามัยขณะทางเดินจนถึงกลางมี.ค.ปีหน้า ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาล
สหรัฐจะขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการให้นกัท่องเท่ียวต้องสวมหน้ากากอนามยัขณะเดนิทาง ไม่ว่าจะเป็นบนเคร่ืองบิน รถไฟ หรือรถประจ าทาง จนถึง
วนัท่ี 18 มี.ค. 2565 ทา่มกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบัเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนท่ีก าลงัแพร่ระบาดในขณะนี ้แหล่งข่าวคาดว่า รัฐบาลสหรัฐ
จะประกาศมาตรการดงักล่าวอย่างเป็นทางการในวนันี ้เน่ืองจากปธน.โจ ไบเดน มีแผนท่ีจะเข้าหารือเก่ียวกบักลยุทธ์ในการรับมือโควิด-19 ช่วงฤดหูนาว
ในวนันีด้้วยเช่นกนั ซึง่มาตรการสวมหน้ากากอนามยัเป็นหนึง่ในยทุธวธีิท่ีรัฐบาลจะงดัมาใช้สกดัเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ 

 (+) "โมเดอร์นา" คาดวัคซีนบูสเตอร์ต้านโอไมครอนพร้อมใช้เร็วสุดมี.ค.ปีหน้า บริษัทโมเดอร์นา อิงค์คาดว่า บริษัทอาจพร้อมท่ีจะย่ืนขออนมุตัิการ
ใช้งานวคัซีนเข็มบสูเตอร์ส าหรับป้องกนัเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนในสหรัฐได้อย่างเร็วท่ีสุดภายในเดือนมี.ค.ปีหน้า นายสตีเฟน โฮก ประธาน
คณะกรรมการบริหารของโมเดอร์นาแสดงความเช่ือมั่นว่า วัคซีนเข็มบูสเตอร์ท่ีบริษัทท าการทดลองนัน้อาจเป็นหนทางเร็วท่ีสุดในการแก้ปัญหา
ประสิทธิภาพวคัซีนลดลงที่อาจเกิดจากไวรัสโอไมครอน โดยนายโฮกให้สมัภาษณ์กบัส านกัข่าวรอยเตอร์วา่ "เราได้เร่ิมโครงการทดลองวคัซีนดงักล่าวแล้ว" 
นายโฮกยงัได้พดูถงึขัน้ตอนการย่ืนขออนมุตัซิึง่อาจใช้เวลา 3-4 เดือน เน่ืองจากแนวทางก่อนหน้านีท่ี้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) 
ก าหนดไว้นัน้ จะต้องส่งข้อมลูการทดลองทางคลินิกขัน้กลางด้วย นายโฮกอธิบายวา่ "ส าหรับวคัซีนเข็มบสูเตอร์ท่ีมุ่งสกดัไวรัสโอไมครอนโดยเฉพาะนัน้ ถ้า
พูดตามจริง เราคงจะไม่ได้ใช้ก่อนเดือนมี.ค. และอาจจะนานออกไปจนถึงไตรมาส 2 ปีหน้า เว้นแต่ FDA จะปรับเปล่ียนแนวทางการย่ืนข้อมลูเพ่ือขอ
อนมุตัใิช้วคัซีน"  

 (-) "พาวเวล" ยันเฟดพร้อมปรับนโยบายเพื่อกระตุ้นจ้างงาน,รักษาเสถียรภาพเงินเฟ้อ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
กล่าวในวนันีว้า่ เจ้าหน้าท่ีเฟดจะปรับนโยบายเพ่ือเพิ่มการจ้างงานในสหรัฐ ขณะที่สร้างความมัน่ใจวา่เงินเฟ้อจะไม่ดีดตวัสูงขึน้เป็นเวลานาน นายพาวเวล
ระบุว่า เฟดก าลงัจับตาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ขณะท่ีเฟดจะใช้เคร่ืองมือเพ่ือสร้างความสมดลุต่อเป้าหมาย 2 ประการของเฟด ซึ่ง
ได้แก่ การท าให้สหรัฐมีการจ้างงานอย่างเตม็ศกัยภาพ และสร้างเสถียรภาพด้านราคา "นกัวิเคราะห์แทบทกุคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตวัลงในช่วง
คร่ึงหลงัของปีหน้า แต่ประเด็นส าคญัคือ เราไม่สามารถมัน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนัน้ โดยเราต้องใช้นโยบายของเราในการรับมือกบัผลลพัธ์ท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้หลายทาง ไม่เพียงแตผ่ลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้มากท่ีสดุ" นายพาวเวลกล่าวตอ่คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนันี ้

 (-) เฟดเผย Beige Book ชีศ้ก.สหรัฐโตเล็กน้อยถงึปานกลาง ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐหรือ 
Beige Book เม่ือวานนี ้โดยระบวุา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวัเล็กน้อยจนถึงปานกลางในช่วงเดือนต.ค.ถึงต้นเดือนพ.ย. ขณะท่ีราคาสินค้าเพิ่มขึน้ทัว่
ประเทศ อนัเน่ืองมาจากปัญหาหว่งโซอ่ปุทานชะงกังนัและการขาดแคลนแรงงาน รายงานเฟดยงัระบุว่าในขณะท่ีแนวโน้มกิจกรรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
ยงัคงเป็นบวกในเขตของเฟดส่วนใหญ่ แต่ผู้ประกอบการบางรายกังวลกับความไม่แน่นอนว่า ปัญหาด้านซพัพลายเชนและการขาดแคลนแรงงานจะ
บรรเทาลงเม่ือใด                                                                                                              
 

                                                                                                    ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

วนัองัคารท่ี 30 พ.ย. 03.05น. สหรัฐ  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. สหรัฐ  ดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.โดย S&P/CS   19.1%** 19.7% 

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

 22.00น. สหรัฐ  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   109.5** 113.8 

 22.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 1 ธ.ค. 20.15น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   534K** 571K 

 22.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   61.1** 60.8 

 22.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

 22.00น. สหรัฐ  การใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนต.ค.   0.2%** -0.5% 

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

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   238K 199K 

 21.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

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

 20.30น. สหรัฐ  รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.4% 

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

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

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

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 
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