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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,768.74-1,783.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองค าเคลื่อนไหวไซด์เวย์สลบัขึน้ลง หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวั
ขึน้เลก็น้อย 7.23 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากดชันีดาวโจนส์ท่ีปิดร่วงลง 461.68 จดุ เน่ืองจากนกัลงทนุต่ืนตระหนกเก่ียวกับขา่วการพบผู้ ติดเชือ้สายพนัธ์ุโอไมครอนรายแรก
ในสหรัฐ และการเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) วนันีร้าคาทองค ามีปัจจัยกดดนัจากบริษัท Fidelity ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนในแคนาดา
รายงานว่าก าลงัจะเปิดตวั Spot Bitcoin ETF ในประเทศ โดยอยู่ภายใต้การอนุมติัด้านกฎระเบียบ หากกองทุนใหม่ประสบความส าเร็จ จะกลายเป็นบริษัทจัดการ
สินทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีให้บริการ Bitcoin ด้านกระทรวงการตา่งประเทศจีนได้เรียกตวันายชอูิ ฮิเดโอะ เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ นประจ ากรุงปักก่ิงเข้าพบเป็นการดว่นเมื่อช่วง
เย็นวานนี ้หลงัจากท่ีนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กลา่วว่าทัง้ญ่ีปุ่ นและสหรัฐจะไมอ่ยู่เฉยหากจีนโจมตีไต้หวนั ขณะท่ีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ระบุ
วา่ ค ากลา่วของนายอาเบะนัน้ไมถู่กต้อง ทัง้ยงัเป็นการละเมิดมาตรฐานความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและญ่ีปุ่ นอีกด้วย รวมถึงศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคเกาหลี (KDCA) 
เผยพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่ม 5,266 รายในวนัพุธ (1 ธ.ค.) สงูสุดเป็นประวติัการณ์ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยุงราคาทองค า ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทุน
ติดตามตวัเลขจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์ของสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้ โดยมีแนวรับบริเวณ 1,769-1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นจดุเข้าซือ้ และ
หากราคาขยบัขึน้ควรแบง่ขายท าก าไรบ้างสว่นหากราคาทองค าไมผ่า่นโซน 1,793-1,796 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผา่นได้สามารถถือตอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
02-12-2564 16:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,781.13 1,770.90 -10.23 -0.57 

Spot Silver ($) 22.30 22.35 0.05 0.22 

เงนิบาท (฿/$) 33.74 33.87 0.13 0.39 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,450 28,450 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.85 70.38 1.53 2.22 

ดชันดีอลลาร ์ 96.04 96.06 0.03 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.1319 1.1316 0.00 -0.03 

  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 $1,793-1,796  

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 



 

 

 (+) จีนเรียกตัวทูตญ่ีปุ่นเข้าพบด่วน เหตุไม่พอใจ "อาเบะ" เข้าข้างไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศจีนได้เรียกตวันายชูอิ ฮิเดโอะ เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ น
ประจ ากรุงปักกิ่งเข้าพบเป็นการด่วนเม่ือช่วงเย็นวานนี ้หลงัจากท่ีนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กล่าวว่าทัง้ญ่ีปุ่ นและส หรัฐจะไม่อยู่เฉยหากจีน
โจมตีไต้หวนั นางหวั ชุนหยิง ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ระบุวา่ ค ากล่าวของนายอาเบะนัน้ไม่ถูกต้อง ทัง้ยงัเป็นการละเมิดมาตรฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
จีนและญ่ีปุ่ นอีกด้วย การแสดงความไม่พอใจของจีนเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายอาเบะได้กล่าวในงานประชุมท่ีจดัโดยสถาบนัวิจยันโยบายแห่งไต้หวัน (INPR) เม่ือ
วานนีว้่า ญ่ีปุ่ นและสหรัฐจะไม่อยู่เฉยหากจีนโจมตีไต้หวนั "สถานการณ์ฉุกเฉินของไต้หวนัก็คือสถานการร์ฉุกเฉินของญ่ีปุ่ น และเป็นสถานกาณร์ฉุกเฉินของ
พนัธมิตรญ่ีปุ่ น-สหรัฐ ซึง่ประชาชนในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีสี จิน้ผิง จ าเป็นต้องเข้าใจเร่ืองนี"้ นายอาเบะกล่าว 

 (+) เยอรมนีคาดยอดติดโควิดพีคสุดช่วงคริสต์มาส เตรียมรับมือผู้ป่วยวิกฤตพุ่ง สมาคมด้านการดูแลผู้ ป่วยวิกฤตของเยอรมนี (Association for 
Intensive Care Medicine: DIVI) คาดการณ์เม่ือวนัพธุ (1 ธ.ค.) วา่ ยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในการระบาดระลอกท่ี 4 ของเยอรมนีนัน้มีแนวโน้มแตะระดบัสูงสุด
ในช่วงกลางเดือนธ.ค.นี ้และอาจมีผู้ ป่วยหนักท่ีครองเตียงถึง 6,000 รายในช่วงคริสต์มาส นายอนัเดรอสั ชพัเพิร์ต นกัวิเคราะห์ของ DIVI คาดว่า จ านวนผู้ติด
เชือ้รายใหม่จะเพิ่มขึน้แตะระดบัสูงสุดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า แต่อาจจะใช้เวลาสกัระยะกว่าจะมีผลกระทบกับโรงพยาบาลอย่างเต็มท่ี ส านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า ปัจจุบนัเยอรมนีมีผู้ ป่วยโควิด-19 ท่ีอยู่ในขัน้วิกฤตประมาณ 4,600 ราย ขณะท่ีตวัเลขดงักล่าวแตะจุดสูงสุดครัง้ก่อนท่ี 5,745 รายเม่ือวนัท่ี 3 ม.ค. 
ซึง่ขณะนัน้เยอรมนีใช้มาตรการล็อกดาวน์เตม็รูปแบบ 

 (+) เกาหลีใต้พบผู้ติดเชือ้โควิดรายใหม่พุ่ งท านิวไฮ ส่ังกักตัวคนเข้าประเทศ 10 วันสกัดโอไมครอน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (KDCA) 
เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 เพิ่มอีก 5,266 รายในวนัพธุ (1 ธ.ค.) ซึง่เป็นจ านวนผู้ตดิเชือ้รายวนัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชือ้สะสมใน
ประเทศเพิ่มขึน้เป็น 457,612 ราย ขณะเดียวกนัพบผู้ เสียชีวิตเพิ่มอีก 47 ราย ซึง่ท าให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึน้เป็น 3,705 ราย การแพร่ระบาดท่ีรุนแรง
ขึน้ส่งผลให้ KDCA ประกาศใช้มาตรการกักตวัผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศทกุคนเป็นเวลา 10 วนั บงัคบัใช้ 2 สปัดาห์ ตัง้แต่วนัศกุร์นี ้(3 ธ.ค.) เพ่ือสกัดโอ
ไมครอน มาตรการดงักล่าวมีขึน้หลังจากเกาหลีใต้ยืนยันการพบผู้ ติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน 5 รายแรกเม่ือวานนี ้ยอดผู้ติดเชือ้รายวนัของ
เกาหลีใต้อยู่ท่ีระดบัสงูกวา่ 5,000 รายตดิตอ่กนัเป็นวนัท่ีสอง หลงัจากเม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา KDCA รายงานพบผู้ตดิเชือ้รายใหม่จ านวน 5,123 ราย 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นลท.วติกโอไมครอน,หว่ันธนาคารกลางขึน้ดอกเบีย้ เน่ืองจากนกัลงทนุมีความวติกกงัวลเก่ียวกบัสายพนัธุ์โอไมครอน รวมถึง
บรรดาธนาคารกลางจะปรับขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ ดชันี STOXX 600 เปิดท่ี 468.46 จุด ลดลง 2.40 จุด หรือ -0.51% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี
เปิดท่ี 15,300.73 จดุ ลดลง 171.94 จดุ หรือ -1.11% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,794.77 จดุ ลดลง 87.10 จดุ หรือ -1.27%  

 (-) Fidelity Canada รายงานว่า เตรียมจะเปิดตัว Spot Bitcoin ETF แม้เป็นเร่ืองยากส าหรับนกัลงทนุ Bitcoin (BTC) ระหวา่งที่รอส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ตดัสินใจว่าจะอนมุตักิองทนุ Bitcoin ETF หรือไม่ แต่บริษัท Fidelity ซึง่เป็นบริษัทการลงทนุใน
แคนาดารายงานว่าก าลังจะเปิดตวั ETF ในประเทศ โดยอยู่ภายใต้การอนมุัติด้านกฎระเบียบ ตามทวีตท่ีแชร์โดย Erick Balchunas นกัวิเคราะห์ ETF อาวโุส
ของ Bloomberg ระบุว่า กองทุน “Fidelity Advantage Bitcoin ETF” อยู่ระหว่างรอการจดทะเบียนในเว็บเทรดของแคนาดา โดย Balchunas ยังชีใ้ห้เห็นว่า
หากกองทนุใหม่ประสบความส าเร็จ จะกลายเป็นบริษัทจดัการสินทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีให้บริการ Bitcoin การตดัสินใจของ Fidelity ในการของเปิดตวั ETF แบบ 
Spot ในแคนาดา ถือเป็นข่าวท่ีดีมาก เน่ืองจาก Fidelity เป็นหนึง่ในผู้จดัการสินทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมีทรัพย์สินเกือบ 4 ล้านล้านดอลลาร์ 

 (+/-) WHO คาดได้ข้อมูลมากขึน้เร็ว ๆ นีเ้ก่ียวกับการระบาดของไวรัสโอไมครอน ดร.มาเรีย แวน เคอร์คโฮฟ หวัหน้าฝ่ายเทคนิคด้านโควิด -19 ของ
องค์การอนามยัโลก (WHO) แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเม่ือวานนี ้(1 ธ.ค.) ว่า WHO คาดว่าจะมีข้อมลูมากขึน้ภายในไม่ก่ีวนัข้างหน้านีเ้ก่ียวกบัความสามารถใน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน การคาดการณ์ดงักล่าวเร็วขึน้กว่าจากเดิมท่ี WHO คาดไว้เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วว่า ต้องใช้เวลา "หลาย
สปัดาห์" ในการประเมินข้อมลูท่ีมีอยู่เก่ียวกบัโอไมครอนหลงัจากก าหนดให้เป็น "สายพนัธุ์ท่ีน่ากงัวล " ซึง่เป็นอนัดบัสูงสุดของ WHO อย่างไรก็ดี โอไมครอนจะ
แพร่กระจายได้ง่ายขึน้หรือว่าหลบภมูิคุ้มกนัจากวคัซีนได้หรือไม่นัน้ เป็นค าถามส าคญัท่ียงัคงไม่มีค าตอบ ดร.แวน เคอร์คโฮฟกล่าวว่า ความเป็นไปได้ประการ
หนึง่ก็คือสายพนัธุ์ใหม่นีซ้ึง่มีรายงานการค้นพบครัง้แรกในแอฟริกาใต้นัน้ อาจแพร่ระบาดได้ง่ายกวา่สายพนัธุ์หลกัในปัจจุบนัอย่างเดลตา และยงัไม่เป็นท่ีทราบ
กนัวา่โอไมครอนท าให้ผู้ตดิเชือ้มีอาการป่วยรุนแรงกว่าเดมิด้วยหรือไม่ 

 
  

  

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ BitcoinAddict 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   534K** 571K 

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 22.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

 22.00น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนต.ค.   0.2%** -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 

 
 

 

 


