
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ1,767.50-1,774.28 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากวานนีท้องค าปรับตัวลดลงมา 12.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองจากตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยเม่ือคืนนีอ้ย่างตวัเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรกรายสัปดาห์ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยตัวเลขจริงอยู่ที่ 222,000 ราย ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมขึน้น้อยกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 240,000 ราย ส่งผลให้กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจยตุิโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกวา่ที่คาดไว้ วนันีร้าคาทองค าได้เคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวย์ขาขึน้แต่ยงัอยู่ในกรอบ โดยมีปัจจยัเชิงบวกจากสหรัฐจ่อเสนอกฎหมายแบน
สินค้าจากเขตซินเจียงของจีน ซึง่เป็นผลมาจากปัญหาสิทธิมนษุยชนในพืน้ที่ดงักล่าว อีกทัง้มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลส ารวจระบุว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาค
บริการของจีนชะลอตัวลงในเดือนพ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึน้และจากการที่จีนยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้าน
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศมาตรการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนในช่วงฤดหูนาวที่ก าลงัใกล้เข้ามา แต่มาตรการดงักล่าวจะไม่มี
การล็อกดาวน์ และจะไมข่ยายข้อก าหนดการฉีดวคัซีนให้เข้มงวดมากไปกวา่มาตรการที่บงัคบัใช้ในปัจจบุนั รวมถึงวฒิุสภาสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว
ในช่วงค ่าวนัพฤหสับดี (2 ธ.ค.) ตามเวลาสหรัฐ เพื่อสนับสนนุหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐให้มีงบประมาณใช้จ่ายจนถึงวนัที่ 18 ก.พ. 2565 ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็น
ปัจจยัที่กดดนัราคาทองค าไว้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าติดตาม ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีหลายรายการ ได้แก่ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.,อตัาราการว่างงาน
เดือนพ.ย.,รายได้เฉลี่ยตอ่ชัว่โมงและดชันีภาคบริการเดือนพ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    03 ธันวาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
3/12/2564 11:52 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,768.30 1,772.14 3.84 0.22 

Spot Silver ($) 22.36 22.40 0.04 0.18 

เงนิบาท (฿/$) 33.87 33.83 -0.04 -0.12 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 70.40 70.84 0.44 0.62 

ดชันดีอลลาร ์ 96.14 96.16 0.02 0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.1299 1.1296 0.00 -0.03 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,751   1,732  1,707 

       1,783   1,796  1,808 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    ขาย $1,783-1,796  

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,751  

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,808  

 

 

 

 



 

 

 

 (+) สหรัฐจ่อเสนอกฎหมายแบนสินค้าจากเขตซินเจียงของจีน เซ่นปมสิทธิมนษุยชน นายจิม แม็กโกเวิร์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เปิดเผย
วานนีว้า่ จะมีการส่งร่างกฎหมายห้ามน าเข้าสินค้าจากเขตซนิเจียงของจีนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายในสปัดาห์หน้า ซึง่เป็นผลมาจากปัญหาสิทธิ
มนุษยชนในพืน้ท่ีดงักล่าว ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐเตรียมจัดการประชุมเพ่ือประชาธิปไตย (Summit for 
Democracy) ในสปัดาห์หน้า ซึง่หลายฝ่ายมองวา่เป็นความพยายามที่จะตอ่ต้านอิทธิพลของจีนท่ีเพิ่มพนูมากขึน้ 

 (+) PMI ภาคบริการจีนชะลอขยายตัวในพ.ย. หลังเผชิญเงินเฟ้อ-โควิดระบาด มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลส ารวจระบุว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
(PMI) ภาคบริการของจีนชะลอตวัลงในเดือนพ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้ และจากการท่ีจีนยงัคงเผชิญกบัการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของจีน ลดลงสู่ระดบั 52.1 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 53.8 ในเดือนต.ค. ผลส ารวจของไฉซินออกมา
สอดคล้องกบัรายงานของส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ซึง่เปิดเผยเม่ือวนัท่ี 30 พ.ย.ว่า ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของจีน ลดลงสู่ระดบั 52.3 
จากระดบั 52.4 ในเดือนต.ค. เน่ืองจากภาคบริการยงัคงได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 61.03 จุด วิตกโอไมครอนกระทบเศรษฐกิจโลก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดเช้าลบในวนันี ้
ทา่มกลางความวติกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนในยุโรปและสหรัฐ ขณะท่ีนกั
ลงทนุบางส่วนได้เข้าช้อนซือ้หุ้นท่ีร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าวนันีท่ี้ระดบั 27,692.34 จุด ลดลง 61.03 จุด 
หรือ -0.22% หุ้นลบน าตลาดได้แก่ กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ รวมถึงกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขณะท่ีหุ้นท่ีปรับตวัขึน้ได้แก่ กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่ม
ขนส่งทางอากาศ 

 (-) "ไบเดน" ประกาศแผนสู้โอไมครอน ปูพรมฉีดวัคซีน-ตรวจเชือ้ แต่ไม่ล็อกดาวน์ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศมาตรการต่อสู้กับการแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนในช่วงฤดหูนาวท่ีก าลงัใกล้เข้ามา อย่างไรก็ดี ปธน.ไบเดนยืนยนัว่า มาตรการดงักล่าวจะไม่มีการล็อกดาวน์ 
และจะไม่ขยายข้อก าหนดการฉีดวคัซีนให้เข้มงวดมากไปกว่ามาตรการท่ีบงัคับใช้ในปัจจุบัน ปธน .ไบเดนระบุว่า เป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐคือการ
ผลกัดนัให้โรงเรียนยงัคงเปิดการเรียนการสอน โดยได้เปิดคลินิกฉีดวคัซีนให้กบัครอบครัวหลายร้อยครัวเรือนท่ีศนูย์สาธารณสุขในชุมชน และพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
ทัว่ประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ปกครองในการสร้างภมูิคุ้มกนัให้กบัเด็กๆ มาตรการดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงการตรวจเชือ้โควิด -19 ฟรีท่ีบ้าน 
โดยชาวอเมริกนัท่ีมีประกนัสุขภาพจะได้รับแจกชุดตรวจเชือ้ และทางรัฐบาลจะแจกจ่ายชุดตรวจโควิด -19 ฟรีจ านวน 50 ล้านชุดให้กบัศนูย์สาธารณสุข
และคลินิกในพืน้ท่ีหา่งไกล เพ่ือช่วยเหลือประชนท่ีไม่มีประกนัสุขภาพ ทัง้นี ้ปธน.ไบเดนกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐไม่คิดว่าจ าเป็นต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมใน
เวลานี ้แตส่ิ่งท่ีจ าเป็นคือการผลกัดนัแผนการพฒันาวคัซีนรุ่นใหม่และวคัซีนบสูเตอร์ เพ่ือตอ่สู้กบัการแพร่ระบาดของไวรัสโอไมครอน 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดบวก 2.61 จุด จบัตา PMI ภาคบริการ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อยในวันนี ้
ขณะท่ีนกัลงทนุชะลอการซือ้ขาย เพ่ือรอดกูารเปิดเผยข้อมลูดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ย.จากไฉซินในเช้าวนันี ้เพ่ือประเมินทิศ
ทางการลงทนุ ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดท่ี 3,576.45 จดุ เพิ่มขึน้ 2.61 จดุ หรือ +0.07% 

 (-) วุฒสิภาสหรัฐผ่านร่างกม.งบประมาณช่ัวคราว ช่วยหน่วยงานรัฐรอดชัตดาวน์ วฒุิสภาสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวในช่วง
ค ่าวนัพฤหสับดี (2 ธ.ค.) ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าวนันีต้ามเวลาไทย เพ่ือสนบัสนุนหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐให้มีงบประมาณใช้จ่ายจนถึง
วนัท่ี 18 ก.พ. 2565 และหลีกเล่ียงไม่ให้หน่วยงานของรัฐต้องถูกปิดการด าเนินงาน หรือชัตดาวน์ วุฒิสภาสหรัฐได้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้กับ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยคาดวา่ปธน.ไบเดนจะลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายภายในวนัศกุร์นี ้(3 ธ.ค.) 

 (+/-) นายกฯฝร่ังเศสเผยยังไม่มีข้อมูลชีชั้ดไวรัสโอไมครอนดือ้วัคซีนกว่าสายพันธ์ุอ่ืน นายฌอง กสัเต็กซ์ นายกรัฐมนตรีของฝร่ังเศสเผยว่า ขณะนี ้
ยังไม่มีข้อมูลท่ีบ่งชีว้่า เชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนัน้จะต้านทานวคัซีนได้มากกว่าสายพันธุ์ อ่ืนๆ นายกัสเต็กซ์ระบุว่า ผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ครัง้แรกจะตีพิมพ์ในอีก 10-15 วนั และเพิ่มเติมว่า "ยังไม่มีข้อบ่งชีอ้ย่างท่ีพูดกนัว่า ประสิทธิภาพของวคัซีนในการต้านทานไวรัสชนิดนีจ้ะ
ด้อยลง" นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรีฝร่ังเศสยังย า้ถึงความส าคญัของการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกันไวรัสโควิด-19 และคาดว่าในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้านี ้จะมี
ประชาชนฝร่ังเศสราว 90% รับการฉีดวคัซีนอย่างน้อยหนึง่โดส 

                                                                                                             ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 าคัญ 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   222K** 199K 

 21.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 3 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   553K 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 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 
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