
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัในกรอบ1,783.13-1,790.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวานนีท้องค าได้ปรับตวัลงมา 7.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองมาจากดชันี
ดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ได้เพิ่มขึน้ 0.30% อีกทัง้ตลาดหุ้นสหรัฐต่างปรับตวัขึน้ โดยดชันี
ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึน้ 236.60 จุด หรือ +0.68%, ดชันี S&P500 ปิด +1.32% และดชันี Nasdaq ปิด +1.88% ในวนันีร้าคาทองค าได้รับปัจจัยบวกเล็กน้อยจาก
ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของเกาหลีใต้ปรับตวัลงในเดือนต.ค.มากท่ีสดุในรอบ 18 เดือน ท่ามกลางสญัญาณลา่สดุท่ีบง่ชีว้า่ แนวโน้มการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจได้ชะลอ
ตวัลง ด้านรัฐบาลสหรัฐเร่ิมบงัคบัใช้ค าสัง่ห้ามชาวตา่งชาติจาก 8 ประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้เดินทางเข้าสหรัฐ เพื่อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาย
พนัธ์ุโอไมครอนท่ีพบครัง้แรกในประเทศแอฟริกาใต้ โดยประเทศทัง้ 8 ได้แก่ บอตสวานา, ซิมบบัเว, นามิเบีย, เลโซโท, เอสวาตีนี, โมซมับิก, มาลาวี และแอฟริกาใต้ 
ประกอบกบัตลาดหุ้นจีนและญ่ีปุ่ นปรับตวัเพิ่มขึน้ ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี  ้และนกัลงทุนขานรับการเปิดเผย
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของจีนท่ีเพิ่มขึน้เกินคาด ประเดน็เหลา่นีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองค า ส าหรับวนันีแ้นะน าติดตาม ข้อมลู
เศรษฐกิจฝ่ังสหรัฐจะเปิดเผยดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย. และความเช่ือมัน่ผู้บริโภค
เดือนพ.ย.จาก Conference Board 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    30 พฤศจกิายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
30/11/2564 11:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,784.20 1,788.99 4.79 0.27 

Spot Silver ($) 22.89 22.91 0.02 0.09 

เงนิบาท (฿/$) 33.72 33.72 0.00 0.00 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,550 -150 -0.52 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 73.31 73.90 0.59 0.80 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 96.13 -0.06 -0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.1288 1.1296 0.00 0.07 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,779   1,766  1,758 

       1,821   1,833  1,849 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    ซ้ือ $1,779-1,766  

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,815-1,821  

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,766  

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้เดือนต.ค.ทรุดหนักสุดในรอบ 18 เดือน ส านักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนีว้่า ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ปรับตัวลงในเดือนต.ค.มากท่ีสุดในรอบ 18 เดือน ท่ามกลางสัญญาณล่าสุดท่ีบ่งชีว้่า แนวโน้มการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจได้ชะลอตัวลง ทัง้นี ้ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับตวัลง 1.9% ในเดือนต.ค.จากเดือนก่อนหน้า หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนก.ย. ซึ่ง
นบัเป็นการร่วงรายเดือนมากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.ปี 2563 ซึง่เป็นช่วงท่ีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมลดลง 2%  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดบวก ขานรับ PMI ภาคการผลิตเพิ่มเกินคาดดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดบวกในวนันี ้
เนื่องจากนกัลงทนุขานรับการเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของจีนท่ีเพิ่มขึน้เกินคาดดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดท่ี 
3,570.75 จดุ เพิ่มขึน้ 8.05 จดุ หรือ +0.23% ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
ของจีนอยู่ท่ีระดบั 50.1 เพิ่มขึน้จากระดบั 49.2 ในเดือนต.ค. และดีกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 49.6 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 214.99 จุด ตามดาวโจนส์-นลท.ช้อนซือ้หุ้น ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึน้ในวนันี ้
ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี ้และนกัลงทนุเข้าช้อนซือ้หุ้น หลงัจากดชันีนิกเกอิปิดตลาดวานนีท่ี้
ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนต.ค. ดชันีนิกเกอิปิดภาควนันีท่ี้ระดบั 28,498.91 จดุ เพิ่มขึน้ 214.99 จดุ หรือ +0.76% หุ้นบวกน าตลาด ได้แก่ กลุ่ม
ขนส่งทางบก, กลุ่มเหมืองแร่ รวมถงึกลุ่มเกษตรและประมง 

 (-) สหรัฐเร่ิมบงัคับใช้ค าส่ังแบนผู้เดินทางจาก 8 ประเทศแอฟริกา สกัดโอไมครอน รัฐบาลสหรัฐเร่ิมบงัคบัใช้ค าสัง่ห้ามชาวต่างชาติจาก 8 
ประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้เดินทางเข้าสหรัฐ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอนท่ีพบครัง้แรกในประเทศ
แอฟริกาใต้ โดยประเทศทัง้ 8 ได้แก่ บอตสวานา, ซมิบบัเว, นามิเบยี, เลโซโท, เอสวาตีนี, โมซมับกิ, มาลาวี และแอฟริกาใต้ ภายใต้มาตรการคมุเข้ม
ด้านการเดินทางท่ีบงัคบัใช้ล่าสดุนี ้ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจาก 8 ประเทศดงักล่าวในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมาจะไม่ได้รับอนญุาตให้เดินทางเข้าสหรัฐ 
ส่วนพลเมืองของสหรัฐและผู้ ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ ปธน.ไบเดนเรียกร้องประชาชนว่าอย่าตื่น
ตระหนกกบัไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน เน่ืองจากเชื่อว่าวคัซีนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัจะสามารถป้องกันไวรัสสายพนัธุ์ดงักล่าวได้ในระดบัหนึ่ง พร้อมกับ
แนะน าให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวคัซนี หรือวคัซนีเข็มบสูเตอร์ หากได้รับวคัซนีครบโดสแล้วเป็นเวลากว่า 6 เดือน 

 (-) รัสเซียเร่งพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่รับมือไวรัสสายพันธ์ุโอไมครอน สถาบนัวิจัยด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยาของรัสเซียได้
เปิดเผยเมื่อวนัจนัทร์ (29 พ.ย.) ว่า ทางสถาบนัได้เร่ิมต้นด าเนินการพฒันาวคัซนีสปตุนิกรุ่นใหม่เพื่อรับมือกบัเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน
ซึง่เป็นการกลายพนัธุ์ล่าสดุท่ีเพิ่งตรวจพบเมื่อไม่นานมานีแ้ละสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วโลก ทัง้นี ้หากจ าเป็นต้องปรับปรุง สถาบนักามาเลยาก็
สามารถเดินสายการผลิตวคัซีนสปตุนิกรุ่นใหม่เพื่อป้องกนัไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้ในเวลา 45 วนั โดยสถาบนัคาดหวงัว่าวัคซีนสปตุนิกเข็มบู
สเตอร์ในปริมาณมากส าหรับป้องกนัสายพนัธุ์โอไมครอนนัน้ จะสามารถน าออกวางจ าหน่ายในตลาดโลกได้ในช่วงต้นปีหน้า 

  (-) แพทย์แอฟริกาใต้ยืนยันพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนไม่ได้มีอาการป่วยรุนแรง ดร.แองเจลีค โคทซ ีประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ 
และเป็นคนแรกท่ีส่งสญัญาณเตือนเกี่ยวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน เปิดเผยกบัส านกัข่าวบีบีซีว่า นบัจนถึงขณะนีพ้บว่าผู้ ท่ีติดเชือ้ไวรัส
โอไมครอนนัน้มีอาการของโรคไม่รุนแรง ดร.โคทซกีล่าวว่า เธอเร่ิมสงัเกตอาการของผู้ ป่วยประมาณวนัท่ี 18 พ.ย. ซึง่พบว่า มีอาการผิดปกติท่ีแทบไม่
แตกต่างจากผู้ ท่ีติดเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลตาซึง่เป็นสายพนัธุ์หลกัท่ีก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่โลก ดร.โคทซยีงักล่าวด้วยว่า เธอได้
ท าการตรวจเชือ้โควิด-19 ให้กบัผู้ ป่วยชายรายนี ้ซึง่ผลออกมาเป็นบวกเช่นเดียวกบัคนในครอบครัวของเขา และพบว่าผู้ ป่วยรายอื่น ๆ ในเวลานัน้ก็มี
อาการป่วยเพียงเล็กน้อย ซึง่ไม่ต่างจากอาการป่วยท่ีเกิดจากการติดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุ์เดลตา ด้วยเหตนีุ ้เธอจึงแจ้งเตือนไปยงัคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาด้านวคัซนีของแอฟริกาใต้ ซึง่เธอเป็นสมาชิก ทัง้นี ้ดร.โคทซรีะบวุ่า จนถงึขณะนี ้ผู้ ป่วยรายอื่น ๆ ท่ีติดเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนก็มีอาการ
ไม่รุนแรงมาก และเพื่อนร่วมงานของเธอก็พบกรณีดงักล่าวท่ีคล้ายกนั 

 
ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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   19.3% 19.7% 

 21.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   66.9 68.4 

 22.00น. สหรัฐ  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   110.8 113.8 

 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   525K 571K 

 22.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   59.9 60.8 

 22.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

 22.00น. สหรัฐ  การใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนต.ค.   0.4% -0.5% 

วนัพ หสับดีท่ี 2 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐ  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   248K 199K 

 21.00น. สหรัฐ  Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 3 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐ  ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   528K 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 พ ศจิกายน 2564 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 
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