
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,751 1,732 1,707 

1,783 1,796 1,808 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 12.83  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากสกลุเงินดอลลาร ์ ที่แข็งค่าขึน้ขานรบัการเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
ที่เพิ่มขึน้ 28,000 ราย สู่ระดับ 222,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 240,000 ราย  สะทอ้นว่า  ตลาดแรงงานของสหรฐัยังคงมีการฟ้ืนตัว
ต่อเนื่อง  ปัจจัยดังกล่าวยิ่งกระตุน้การคาดการณท์ี่ว่า  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจยตุิโครงการซือ้พันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เรว็กว่าที่คาดไว ้ ซึ่งจะเปิดทางใหเ้ฟด
สามารถปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ไดเ้ร็วขึน้กว่าเดิม  นอกจากนี ้ ดัชนีดอลลารย์งัไดร้บัแรงหนนุเพิ่ม  จากถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish หรือ เชิงสนับสนุนการคมุเขม้นโยบายการเงินของนางแมร่ี เดลี 
ประธานเฟดซานฟรานซสิโก  ที่กล่าววานนีว้่า เฟดจ าเป็นตอ้งเตรียมพรอ้มส าหรบัสถานการณท์างเศรษฐกิจต่างๆ อยู่เสมอ และอาจถึงเวลาแลว้ที่เฟดจะเร่ิมจดัท าแผนการขึน้อตัราดอกเบีย้  เพื่อ
รบัมือกบัอัตราเงินเฟ้อที่อยู่เหนือเป้าหมาย  ประกอบกบัดชันีดาวโจนสปิ์ดพุ่งขึน้กว่า 600 จดุเมื่อคืนนี ้น าโดยแรงชอ้นซือ้เก็งก าไร  หลงัจากดาวโจนสร์ว่งลงอย่างหนกัติดต่อกนั 2 วนัท าการ จน
เป็นปัจจยับั่นทอนความตอ้งการทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัเพิ่มเติม  ปัจจยัที่กล่าวมาทัง้หมด  กดดนัใหร้าคาทองค าปรบัตวัลดลงท าระดบัต ่าสดุในรอบ 1 เดือนครัง้ใหม่บริเวณ 1,761.92 
ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -4.65 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตัวเลขส าคัญในตลาดแรงงานของสหรฐั  ทัง้การจา้งงานนอกภาคการเกษตร, อตัราการ
ว่างงาน  และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงาน  รวมไปถึงดชันี PMI ภาคการบริการจากมารก์ิตและ ISM 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1783.10 1761.92 1780.10 1768.30 -12.83 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,783.92 23.08 96.31 

MA 50 Days 1,791.51 23.55 94.69 

MA 200 Days 1,790.97 25.07 92.56 

RSI 9 Days 32.05 22.30 58.02 

RSI 14 Days 38.40 30.85 60.39 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 986.17 -4.65 

ishare 16,999.95 -44.82 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6560 0.3659 -0.0589 

10 วัน 0.8537 0.4651 -0.2216 

20 วัน 0.9479 0.7030 0.4258 

50 วัน 0.8999 0.2746 -0.4271 

100 วัน 0.7792 0.1351 -0.1211 

200 วัน 0.5050 0.2254 0.2584 
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ราคาอ่อนตวัลงสรา้งระดับต ่าสุดใหม่ในรายสัปดาห ์หากราคาฟ้ืนตวัขึน้ไม่สามารถผ่านแนวตา้นที่ 1,783-1,796 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัคง
ตอ้งระมดัระวงัแรงขายออกมา อย่างไรก็ตาม หากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสัน้อยู่ที่ 1,761-1,751 ดอลลารต์่อออนซ ์แรง
ขายอาจชะลอตวัหรืออาจเกิดการดีดตวัขึน้ช่วงสัน้ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ขาย $1,783-1,796  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,751 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,808 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนอีก 5 รายในรัฐนิวยอรก์ ผู้ว่าการรัฐยันไม่ล็อกดาวน์  นางเคธี โฮชูล ผูว่้าการรฐันิวยอรก์แถลงยืนยนัว่า พบผูต้ิด
เชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพันธุโ์อไมครอนจ านวน 5 รายในนครนิวยอรก์ซิตี ้โดยถอ้ยแถลงดงักล่าวมีขึน้ในช่วงเย็นวานนีต้ามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเชา้วนันี้
ตามเวลาไทย  นางโฮซูลระบุว่า ผูต้ิดเชือ้ไวรสัโอไมครอนรายหน่ึงถกูพบในเขตซฟัโฟลค์ เคาตีในเมืองลองไอสแ์ลนด ์ส่วนอีก 4 รายนัน้ถูกพบใน 3 เมืองของ
นิวยอรก์ซิตี ้โดย 2 รายพบในเมืองควีนส,์ 1 รายพบในเมืองบรูคลิน และอีก 1 รายพบในเมืองแมนฮตัตนั   

• (-) สภาผู้แทนฯสหรัฐเตรียมโหวตร่างกม.เลี่ยงชัตดาวน์วันนี้ ก่อนถึงเส้นตายพรุ่งนี้  สภาผู้แทนราษฎรสหรฐัจะท าการลงมติต่อร่างกฎหมาย
งบประมาณชั่วคราวในวนันี ้เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานของรฐับาลกลางสหรฐัใหม้ีงบประมาณใชจ้่ายจนถึงวนัท่ี 18 ก.พ.2565 และหลีกเลี่ยงไม่ใหห้น่วยงาน
เหล่านีต้อ้งถูกปิดการด าเนินงาน  ทางดา้นนางโรซา เดอลอโร ประธานคณะกรรมาธิการจดัสรรงบประมาณประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั กล่าวว่า แกนน า
ในสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถบรรลขุอ้ตกลงกันแลว้ โดยการลงมติจะมีขึน้ในวนันี ้ก่อนถึงก าหนดเสน้ตายในวนัพรุ่งนี ้   หากสภาผูแ้ทนราษฎรใหก้ารอนุมัติ
รา่งกฎหมายดงักล่าวในวนันี ้ก็จะส่งเขา้สู่การพิจารณาของวฒุิสภาต่อไป ก่อนท่ีจะใหป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามรบัรองเป็นกฎหมายภายในวนัพรุง่นี ้

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า คาดเฟดเร่งห่ัน QE ปูทางขึ้นดอกเบี้ย  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(2 ธ.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณยุติโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่ อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าท่ีคาดไว ้ซึ่งจะปูทางใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาด ขณะท่ีนักลงทุนจับตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.ของ
สหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนันี ้ ทั้งนี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุ ลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 
0.13% แตะท่ี 96.1540 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 113.16 เยน จากระดับ 112.80 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงัก์
สวิส ท่ีระดบั 0.9208 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9204 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัทรงตวัเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2812 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.1296 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1317 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3297 ดอลลาร ์จากระดับ 
1.3280 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7088 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7111 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 617.75 จุด รับแรงช้อนซือ้-หุ้นโบอิง้หนุนตลาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดเมื่อคืนนี ้(2 ธ.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากการท่ีนกัลงทนุชอ้นซือ้เก็งก าไรหลงัจากดาวโจนสร์ว่งลงอย่างหนักติดต่อกนั 2 วนัท าการ นอกจากนี ้ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากหุน้โบอิง้ที่พุ่งขึน้
กว่า 7% หลังจีนอนุมัติการขึน้บินของเครื่องบินโบอิง้รุ่น 737  MAX  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 34,639.79 จุด เพิ่มขึน้ 617.75 จุด หรือ 
+1.82%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,577.10 จดุ เพิ่มขึน้ 64.06 จดุ หรือ +1.42% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,381.32 จดุ เพิ่มขึน้ 127.27 จดุ หรือ + 0.83% 

• (-) สถิติชีหุ้้นวอลลส์ตรีทพุ่งแรงสุดในเดือนธ.ค. ลุ้น "ซานต้า แรลลี่" มาตามนัดปีนี้  แบงก ์ออฟ อเมริกา เปิดเผยว่า สถิติในอดีตบ่งชีว่้า เดือนธ.ค.
เป็นเดือนท่ีตลาดหุน้สหรฐัพุ่งขึน้รอ้นแรงมากท่ีสดุของปี  ขอ้มลูระบวุ่า ดชันี S&P 500 พุ่งขึน้เฉลี่ย 2.3% ในเดือนธ.ค.นบัตัง้แต่ปี 2479 และดชันีปรบัตวัเป็น
บวกในเดือนธ.ค.คิดเป็นสดัส่วน 79% นับตัง้แต่ปีดงักล่าว  การดีดตวัขึน้ของตลาดหุน้วอลลส์ตรีทในเดือนธ.ค.ไดร้บัปัจจัยบวกจากปรากฎการณ์ "ซานตา้ 
แรลลี่" ซึ่งมกัเกิดขึน้เป็นเวลา 7 วนัท าการ โดยมีขึน้ในช่วง 5 วนัท าการสดุทา้ยของปีปัจจุบนั รวมทัง้ 2 วนัแรกของปีใหม่  จากการรวบรวมสถิติการปรบัตวั
ของตลาดหุน้นิวยอรก์ช่วง 7 วนัของซานตา้ แรลลี่ พบว่า ดชันีดาวโจนสส์ามารถปิดตลาดในแดนบวกถึง 78% นบัตัง้แต่ปี 2471 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่ากว่าคาดในสัปดาหท์ี่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 28,000 ราย สู่ระดบั 222,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ แต่ต  ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 240,000 ราย  ขณะเดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรฐั
รายงานว่า จ านวนชาวอเมริกันท่ียงัคงขอรบัสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลง 107,000 ราย สู่ระดบั 1.96 ลา้นราย ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีปรบั ตวัต ่ากว่าระดบั 2 
ลา้นรายนบัตัง้แต่มีการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในเดือนมี.ค.2563 

• (+/-) โอเปกพลัสออกแถลงการณยื์นยันเดินหน้าเพ่ิมก าลังการผลิตในเดือนม.ค.65  กลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ
โอเปกพลสั ออกแถลงการณร์ะบวุ่า ท่ีประชมุมีมติยึดมั่นตามขอ้ตกลงปัจจบุนัในการเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนั 400,000 บารเ์รล/วนัในเดือนม.ค.2565 

 
 
 

                         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 ์   222K** 199K 

 21.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศุกรท่ี์ 3 ธ.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   553K 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 ้

 
 

 


