
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,766 1,751 1,732 

1,796 1,815 1,833 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้  7.23 ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวนในกรอบ 1,793.79-1,771.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค ายงัคงไดร้บัแรงหนนุจากแรง
ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั  ท่ามกลางความวติกวา่การระบาดขอว COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอน  และการเรง่คมุเขม้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)อาจเป็นปัจจยับั่น
ทอนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของสหรฐั  สถานการณด์งักลา่งกระตุน้แรงซือ้ทองค าเมื่อราคามีการปรบัตวัลดลง(Buy the dip)  ล่าสดุ  สหรฐัยืนยนัวานนีว้่า พบผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 สายพนัธุ์
โอไมครอนรายแรกในสหรฐัแลว้  ส่งผลใหด้ชันดีาวโจนสปิ์ดรว่ง 461.68 จดุจนเป็นปัจจยัที่ชว่ยพยงุราคาทองค าเอาไว ้ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค ากลบัเผชิญแรงขายท าก าไรเมื่อราคาทองค าปรบัตวั
ขึน้ทดสอบกรอบดา้นบนเช่นกัน  โดยปัจจัยที่กดดันราคาทองค าเมื่อวานนี ้ คือ การแข็งค่าของดัชนีดอลลาร ์ หลังจากการเปิดเผยขอ้มูลเศรษ ฐกิจที่สดใสของสหรฐั อาทิ  การจ้างงานของ
ภาคเอกชนจาก ADP ที่เพิ่มขึน้ 534,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 506,000 ต าแหน่ง แและดัชนีภาคการผลิตจาก ISM  ที่ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 61.1 ในเดือน
พ.ย. จากระดบั 60.8 ในเดือนต.ค. นอกจากนี ้ นกัลงทนุยงัคงคาดการณว์่า  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจยตุิโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เรว็กว่าที่คาดไว ้ซึ่ง
จะเปิดทางใหเ้ฟดสามารถปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ไดเ้รว็ขึน้กว่าเดิม  นั่นท าใหน้กัลงทุนทองค ามีการขายท าก าไรสลบัออกมาเป็นระยะ  จนเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกราคาทองค าเอาไว ้ ดา้นกองทุน 
SPDR ถือครองทองค าลดลง -2.03 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1793.79 1771.50 1773.90 1781.13 7.23 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 990.82 -2.03 

ishare 17,044.77 -23.02 

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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ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,769-1,766 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ต่อ โดยหากยืนเหนือแนวตา้นโซน 1,793-1,796 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีโอกาสที่ราคาจะขยบัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,815 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรก กรอบดา้นล่างจะอยู่ที่ 
1,751 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,769-1,766  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,766  

 

 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 461.68 จุด ต่ืนข่าวสหรัฐพบโอไมครอนรายแรก  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดร่วงลงกว่า 400 จุดเมื่อคืนนี ้(1 ธ.ค.) 
เนื่องจากนกัลงทนุตื่นตระหนกเก่ียวกบัข่าวการพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอนรายแรกในสหรฐั โดยหุน้กลุ่มสายการบินและกลุ่มโรมแรมรว่ง
ลงทนัทีจากรายงานข่าวดังกล่าว  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 34,022.04 จดุ ลดลง 461.68 จดุ หรือ -1.34%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,513.04 จุด 
ลดลง 53.96 จดุ หรือ -1.18% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,254.05 จดุ ลดลง 283.64 จดุ หรือ -1.83 

• (+) สหรัฐยืนยันพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนรายแรก หลังเดินทางกลับจากแอฟริกาใต้. ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัยืนยนัว่า พบผูต้ิด
เชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอนรายแรกในสหรฐัเมื่อวานนี ้(1 ธ.ค.) โดยผูต้ิดเชือ้รายนีเ้ดินทางกลบัจากแอฟริกาใต ้และไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดส
แลว้ แต่ไม่ไดฉี้ดวคัซีนเข็มบสูเตอร.์ เจา้หนา้ท่ี CDC เปิดเผยว่า ชาวอเมริกนัท่ีติดเชือ้ไวรสัโอไมครอนรายแรกนีไ้ดเ้ดินทางไปยงัแอฟริกาใต ้และเดินทางกลบั
สู่สหรฐัเมื่อวนัท่ี 22 พ.ย. และมีผลตรวจเชือ้เป็นบวกใน 7 วนัหลงัจากนัน้ 

• (+) WHO เตือนโอไมครอนระบาดหนัก หลังลาม 23 ประเทศท่ัวโลก. นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยั
โลก (WHO) กล่าวว่า ขณะนีเ้ชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนไดแ้พร่ระบาดไปใน 23 ประเทศทั่วโลก และ WHO คาดการณ์ว่าจ านวนดังกล่าวจะ
เพิ่มขึน้อีก.   นายแพทยที์โดรสกล่าวว่า ผูเ้ชี่ยวชาญก าลังท าการศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการแพร่กระจายของไวรสัสายพันธุ์โอไมครอน รวมทั้ง
อาการรุนแรงของโรคท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้บริษัทต่างๆก็ก าลงัทดลองวคัซีนและยาท่ีจะรบัมือไวรสัดงักล่าว 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพ่ิมขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเพิ่มขึน้
เพียง 0.2% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.4% หลงัจากลดลง 0.1% ในเดือนก.ย. 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบ 11 เดือนในพ.ย.  ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ัดการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 58.3 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธ.ค.2563 จากระดบั 58.4 ในเดือนต.ค. 

• (+) OECD ห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ จากพิษโควิด,เงินเฟ้อ. องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ประกาศปรบัลด
ตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี ้โดยไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19, ภาวะชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้เงินเฟ้อ  ทัง้นี ้OECD 
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 5.6% ในปีนี ้ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ 5.7% ในเดือนก.ย.  อย่างไรก็ดี OECD ยงัคงตัวเลขคาดการณ์ส าหรบัปี 2565 
โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 4.5% ก่อนท่ีจะชะลอตวัสู่ระดบั 3.2% ในปี 2566  นอกจากนี ้OECD ยงัไดป้รบัลดตวัเลขคาดการณส์ าหรบัเศรษฐกิจ
สหรฐั โดยคาดว่าจะขยายตัว 5.6% ในปีนี ้จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดับ 6.0% และคาดว่าจะขยายตัว 3.7% ในปี 2565 จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดับ 3.9% 
ก่อนท่ีจะขยายตวั 2.4% ในปี 2566 

• (-) ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่งเกินคาดในเดือนพ.ย. ออโตเมติก ดาตา้ โพรเซสซิ่ง อิงค ์(ADP) และมดูีส้ ์อนาลิติกส ์เปิดเผยว่า การจา้ง
งานของภาคเอกชนสหรฐัเพิ่มขึน้ 534,000 ต  าแหน่งในเดือนพ.ย. สูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 506,000 ต  าแหน่ง แต่ต  ่ากว่าระดับ 570,000 
ต  าแหน่งในเดือนต.ค. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐสูงกว่าคาดในเดือนพ.ย.  สถาบันจัดการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรฐั
ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 61.1 ในเดือนพ.ย. และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 61.0 จากระดบั 60.8 ในเดือนต.ค. 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่าเล็กน้อย ตลาดจับตาผลกระทบไวรัสโอไมครอน   ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(1 ธ.ค.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตาสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอน หลงัสหรฐัยืนยนัพบผู้
ติดเชือ้ไวรสัสายพันธุด์ังกล่าวในประเทศ นอกจากนี ้นักลงทุนยังรอดูตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี ้ 
ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.02% แตะท่ี 96.0316 เมื่อคืนนี ้ 
ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9204 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9187 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2812 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2786 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 112.80 เยน จากระดบั 113.10 เยน  ยูโร
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.1317 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1320 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3280 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.3279 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7111 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7120 ดอลลารส์หรฐั 

 
 
 

                         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  534K** 571K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

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

 22.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Yellen Speaks  - - 

 22.00น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายดา้นก่อสรา้งเดือนต.ค.  0.2%** -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 


