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สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,766.08-1,776.28 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบแคบ หลงัจากวานนี ร้าคาทองค าได้
ปรับตวัลงมาประมาณ 12.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากท่ีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ และดาวโจนส์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดเมื่อคืนนี ้ในวนันีร้าคาทองค ายงัมีปัจจัยกดดนัจาก
ตลาดหุ้นฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุ้ นญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ท่ีปิดบวกรับข่าวเมอร์ค แอนด์ โค ย่ืนขออนุมติักับกระทรวงสาธารณสขุของญ่ีปุ่ นเพื่อผลิตและจ าหน่ายยาเม็ด
รักษาโควิด-19 ประกอบกับผู้ เช่ียวชาญด้านโรคติดเชือ้ของแอฟริกาใต้ กล่าวต่อคณะกรรมการด้านสุขภาพของรัฐสภาแอฟริกาใต้ว่ า อาการป่วยของสายพันธ์ุโอ
ไมครอน อาจไมแ่ตกตา่งจากเชือ้ไวรัสดัง้เดิมนกั แม้รหสัพนัธุกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป ด้านสหรัฐและสหภาพยโุรป (EU) ได้ออกมาแสดงความกงัวลอย่างรุนแรงตอ่กรณี
ท่ีจีนแผ่ขยายอิทธิพลมากย่ิงขึน้ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก ตลอดจนกรณีของไต้หวัน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงแห่งชาติ รวมถึงสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐออ่นค่าลงเทียบเยนหลงัพบผู้ ติดเชือ้สายพนัธ์ุโอไมครอนจ านวน 5 รายในนครนิวยอร์กซิตี ้ประเดน็ดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคาทองค า ส าหรับ
คืนนีใ้ห้นกัลงทุนติดตามตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.,อตัาราการว่างงานเดือนพ.ย.,รายได้เฉลี่ยต่อชัว่โมงและดชันีภาคบริการเดือนพ.ย.จากสถาบนั
จดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)ของสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้เน่ืองจากราคายังคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเน่ือง แนะน าเปิดสถานะขายในโซน 1,783-1,796 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หวงัเข้าซือ้คืนหากราคาไมห่ลดุแนวรับโซน 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาหลดุแนวรับดงักลา่วให้ชะลอการซือ้คืนออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
03-12-2564 16:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,768.30 1,767.49 -0.81 -0.05 

Spot Silver ($) 22.36 22.31 -0.05 -0.22 

เงนิบาท (฿/$) 33.87 33.86 -0.02 -0.04 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,450 28,400 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 70.40 71.82 1.42 2.02 

ดชันดีอลลาร ์ 96.14 96.25 0.11 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.1299 1.1287 0.00 -0.11 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,751    1,732   1,707 

        1,783    1,796   1,808 

 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,783-1,796  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,751  

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,808  

 

 

 



 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนเพิ่มอีกในสหรัฐ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงบริเวณกรอบล่าง 113 เยนในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุได้ขายเงินดอลลาร์เพ่ือซือ้เงินเยนซึง่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัในตลาดโตเกียว หลงัพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-
19 สายพันธุ์โอไมครอนจ านวน 5 รายในนครนิวยอร์กซิตี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.11-113.15 
เยน เทียบกบั 113.15-113.25 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 113.26-113.28 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้

 (+) สหรัฐ-อียู วิตกจีนแผ่อิทธิพลรุกล า้ไต้หวัน สหรัฐและสหภาพยโุรป (EU) ได้ออกมาแสดงความกงัวลอย่างรุนแรงต่อกรณีท่ีจีนแผ่ขยายอิทธิพลมากย่ิงขึน้
ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก ตลอดจนกรณีของไต้หวนั โดยระบุว่าการเคล่ือนไหวของจีนส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงแห่งชาติ  ในระหว่างการ
เจรจาได้หารือเก่ียวกบัพฤติกรรมอนัน่าวิตกของจีนท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ ทัง้การละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเ องซินเจียงอุยกูร์ 
และการบ่อนท าลายประชาธิปไตยในฮ่องกง นอกจากนี ้นางยงัได้แสดงความวติกอย่างรุนแรงเก่ียวกบัปัญหาในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก รวมถึงช่อง
แคบไต้หวนั นบัเป็นการบัน่ทอนสนัตภิาพและเสถียรภาพในภมูิภาค 

 (+) ผู้เช่ียวชาญคาด "โอไมครอน" อาจระบาดใหญ่ท่ัวโลกใน 3-6 เดือนข้างหน้า ดร.เหลียง โฮ นัม แห่งโรงพยาบาลเมาท์ อลิซาเบธ โนเวนา ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคตดิเชือ้ของสิงคโปร์เปิดเผย "พดูกนัตรง ๆ แล้ว ผมคดิวา่ไวรัสโอไมครอนจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกในเวลา 3-6 เดือนข้างหน้า" ดร.เหลียงกล่าว 
และให้ความเห็นว่า แม้บริษัทผู้ผลิตยาหลายแห่งจะสามารถพฒันาวคัซีนได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยงัต้องใช้เวลาทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างอีกราว  3-6 เดือนกว่าจะ
ยืนยันได้ว่า วคัซีนดงักล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชือ้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ และเม่ือถึงวนัท่ีมีวคัซีน ทุกคนก็คงติดเชือ้กันไปแล้ว เน่ืองจากโอไมครอนมี
ความสามารถในการแพร่เชือ้ได้ในระดบัสงู 

 (+) เกาหลีใต้พบผู้ติดเชือ้โควดิรายใหม่ 4,944 ราย ยอดติดโอไมครอนแตะ 6 ราย ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคเกาหลี (KDCA) เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชือ้
โควิด-19 เพิ่มอีก 4,944 รายในวนัพฤหสับดี (2 ธ.ค.) ซึง่ปรับตวัลดลงหลงัจากท่ีพุ่งแตะระดบัสูงสุดเม่ือวนัก่อนท่ี 5,266 ราย ขณะท่ียอดรวมผู้ติดเชือ้สะสมใน
ประเทศเพิ่มขึน้เป็น 462,555 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชือ้ไวรัสโอไมครอนในสัปดาห์นีร้วมอยู่ท่ี 6 ราย ในจ านวนนีมี้ 4 รายท่ีมาจากต่างประเทศ ส่วนอีก 2 รายติด
เชือ้จากในประเทศ 

 (-) ผู้เช่ียวชาญในแอฟริกาใต้ชีอ้าการโอไมครอนไม่ต่างจากเดมิมากนัก ส านกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ นายริชาร์ด เลสเซลส์ ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคตดิเชือ้ของ
แอฟริกาใต้ กล่าวต่อคณะกรรมการด้านสขุภาพของรัฐสภาแอฟริกาใต้วา่ อาการป่วยของโรคไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน อาจไม่แตกต่างจากเชือ้ไวรัส
ดัง้เดิมนกั แม้รหสัพันธุกรรมจะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม นอกจากนี ้นายเลสเซลส์ยงัระบุว่าเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นีอ้าจก่อให้เกิดอาการป่ วยเล็กน้อย เน่ืองจาก
ผู้ ป่วยส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยไม่มากนกั 

 (-) โฆษณา Cryptocurrency บน Facebook ได้แล้วหลัง Meta อนุมัติ บริษัทโซเชียลมีเดียอย่าง Meta อนมุตัิให้บริษัทต่าง ๆ โฆษณาคริปโตบน Facebook 
และ Instagram ได้แล้ว หลงัเตรียมพฒันา Metaverse โดยระบุวา่ให้แอปพลิเคชนัต่าง ๆ ท่ีต้องการโฆษณาคริปโตบน Facebook จะสามารถเร่ิมท าได้แล้วนบั
จากนีเ้ป็นต้นไป หลังจากก่อนหน้านี ้Facebook เคยออกมาแบนสกุลเงินดิจิทัล และ การระดมทุนด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเคน ( ICO) ในช่วงต้นเดือน
มกราคม 2018 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากกงัวลถึงการหลอกขายโฆษณาชวนเช่ือ “ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาวงการสกลุเงินดิจิทัลนัน้ได้เติบโตขึน้ มีเสถียรภาพมากขึน้ 
และ หน่วยงานตา่ง ๆ เร่ิมออกนโยบายเพ่ือรองรับการใช้งานคริปโตท่ีเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั" 

 (-) ตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 33.60 จุด หลัง PMI จีนชะลอการขยายตัวแต่ยังเหนือ 50 ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก
เล็กน้อยวนันี ้หลังมาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลส ารวจระบุว่า ดชันีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการของจีนชะลอการขยายตัวในเดือนพ.ย. โดยได้รับ
ผลกระทบจากแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้ และจากการท่ีจีนยงัคงเผชิญกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของจีน ลดลงสู่
ระดบั 52.1 ในเดือนพ.ย. จากระดบั 53.8 ในเดือนต.ค. อย่างไรก็ดี ดชันีท่ีเคล่ือนไหวเหนือระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการของจีนยงัคงมีการขยายตวั ทัง้นี ้ดชันี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,607.43 จดุ เพิ่มขึน้ 33.60 จดุ หรือ +0.94% 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ ง 276.20 จุด ขานรับข่าวการขออนุมัติใช้ยาต้านโควิด ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวนันี ้เน่ืองจากนัก
ลงทนุขานรับข่าวเมอร์ค แอนด์ โค ซึง่เป็นบริษัทเวชภณัฑ์ของสหรัฐ ย่ืนขออนมุตัิกบักระทรวงสาธารณสุขของญ่ีปุ่ นเพ่ือผลิตและจ าหน่ายยาเม็ดรักษาโรคโควดิ-
19 ทัง้นีด้ชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 28,029.57 จดุ เพิ่มขึน้ 276.20 จดุ หรือ +1.00%  

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ CryptoSiam 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   222K** 199K 

 21.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 3 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   553K 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 

 
 

 

 


