
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,779 1,766 1,758 

1,821 1,833 1,849 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางการซือ้ขายทีผ่นัผวน แมต้ลาดสหรฐัจะเปิดท าการในวนัศกุรแ์ค่เพียงครึง่วนัเนื่องในวนั Black Friday ทัง้นี ้ 
ราคาทองค าปรบัตวัขึน้อย่างแข็งแกรง่ในช่วงตน้วนั  โดยไดร้บัแรงหนนุจากความวิตกเกี่ยวกบัไวรสั COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ B.1.1.529 ที่พบในแอฟริกาใต ้ ที่นอกจากจะมีความเสี่ยงสงูที่จะท า
ใหเ้กิดการติดเชือ้ซ  า้มากกว่าสายพนัธุอ์ื่นๆแลว้  ยงัอาจจะดือ้วคัซีนอีกดว้ย  สถานการณด์งักล่าวท าใหน้กัลงทนุพากนัเทขายสินทรพัยเ์สี่ยง  พรอ้มเขา้ซือ้สินทรพัยป์ลอดภยัในวงกวา้ง ทัง้ทองค า  
เงินเยนญ่ีปุ่ น  ฟรงักส์วิส และพนัธบัตรรฐับาลสหรฐั  ขณะที่แรงซือ้พันธบัตรรฐับาลสหรฐัเป็นปัจจยักดดนัอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ใหด้ิ่งลงสู่ระดบัต ่าสดุนับ้ตัง้แต่ตน้
เดือนพ.ย.ที่ 1.4765% จนเป็นปัจจัยหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิ่ม  นั่นท าใหร้าคาทองค าทะยานขึน้ไปทดสอบระดบัสูงสุดบริเวณ  1,815.27 
ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะดิ่งลงกว่า 30 ดอลลารต์่อออนซจ์ากระดบัสูงสดุสู่ระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,780.86 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงกดดนัจากแรงขายท าก าไรและแรงขาย
ทางเทคนิค  หลงัจากทองค าเขา้สู่ภาวะซือ้มากเกินไป  และเกิดสญัญาณทางเทคนิคทีบ่่งชีว้า่แรงซือ้เร่ิมชะลอตวัลง  อีกทัง้ดชันีดอลลาร์ฟ้ืนตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุที่  95.753 หลงัเผชิญกบัแรงขาย
ท าก าไรในช่วงก่อนหนา้ ปัจจัยกดดนัดงักล่าวลดช่วงบวกของทองค าในช่วงปลายตลาด  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าเพิ่ม +1.74 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดท าสญัญาขาย
บา้นที่รอปิดการขาย  และถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเพื่อเปิดงานสมัมนาทางเว็บที่จดัขึน้โดยเฟดสาขานิวยอรก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1815.27 1780.86 1788.50 1791.60 3.10 1811.44 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,817.60 24.07 96.23 

MA 50 Days 1,790.51 23.56 94.46 

MA 200 Days 1,791.12 25.17 92.44 

RSI 9 Days 38.12 35.52 60.57 

RSI 14 Days 44.00 41.05 62.57 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 992.85 +1.74 

ishare 17,085.05 +63.31 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.7059 -0.1233 0.1126 

10 วัน 0.9595 0.4369 0.7975 

20 วัน 0.9504 0.1652 -0.0862 

50 วัน 0.9120 0.3398 -0.5556 

100 วัน 0.7672 0.1073 -0.1359 

200 วัน 0.4918 0.2263 0.2464 

 

 

29 พฤศจิกายน 2564 

 

 

ราคาดีดตวัขึน้แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบั 1,815 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของวนัก่อนหนา้) อาจท าใหเ้กิดแรงขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสู่ระดบั 
1,779 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัต ่าสดุของวนัก่อนหนา้) แต่หากราคาสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ด ้ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ โดยหากราคา
ยืนเหนือโซนแนวตา้นแรกไดโ้ซน 1,821 ดอลลารต่์อออนซ ์ราคาจะมีโอกาสปรบัตวัขึน้ทดสอบแนวตา้นโซน 1,833 ดอลลารต่์อออนซ ์ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ค ำแนะน ำ    ซ้ือ $1,779-1,766  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,766  

 

 



 

 

• (+)  ผลส ำรวจชีช้ำวอเมริกัน 77% มองว่ำเงินเฟ้อกระทบชีวิตประจ ำวัน  ผลส ารวจซึ่งจดัท าโดยยาฮนิูวส ์(Yahoo News) และยูกอฟ (YouGov) ระบุ
ว่า ชาวอเมริกนั 77% คิดว่าภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัในระดบัหน่ึง  หนังสือพิมพนิ์วยอรก์โพสตร์ายงานผลส ารวจดงักล่าว ซึ่งระบุเพิ่มเติม
ว่าชาวอเมริกัน 61% รูส้ึกว่าวิกฤตห่วงโซ่อุปทานท่ีก าลงัเกิดขึน้และน าไปสู่การขาดแคลนอาหารและบริการนัน้ ไดก้่อใหเ้กิดความไม่สะดว กสบายในชีวิต  
ขณะเดียวกัน ชาวอเมริกัน 51% แสดงความกังวลว่าจะไม่มีศกัยภาพพอท่ีจะซือ้ของท่ีตอ้งการในช่วงเทศกาลเ น่ืองจากเงินเฟ้อ ขณะท่ี 45% เกรงว่าจะไม่
สามารถซือ้ของที่ตอ้งการไดเ้พราะห่วงโซ่อปุทานหยดุชะงกั ส  านกัข่าวซินหวัรายงาน 

• (+) ยอดติดโควิดพุ่งแรงใน 2 เมืองใหญ่ในแอฟริกำใต้ ขณะนักวิทยเ์จอ "โอไมครอน"  สภาวิจยัทางการแพทยข์องแอฟริกาใต ้(SAMRC) เปิดเผยว่า 
จากการวิเคราะหน์ า้เสียพบว่า การติดเชือ้โควิด-19 ก าลงัพุ่งขึน้ใน 2 เมืองใหญ่  SAMRC ระบุในแถลงการณเ์มื่อวนัศุกร ์(26 พ.ย.) ว่า จ านวนไวรสัที่พบใน
ตวัอย่างน า้เสียไดพุ้่งขึน้ในเดือนนีใ้นเมืองชวาเน และเมืองจีเคอเปอรฮ์า  

• (+) CDC สหรัฐเฝ้ำระวัง เผยยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดสำยพันธุ ์"โอไมครอน"  ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผยในวันศุกร ์(26 
พ.ย.) ว่า ยงัไม่พบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอน (Omicron) ในสหรฐั ซึ่งเป็นสายพนัธุใ์หม่ท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุ่าเป็นสายพนัธุท่ี์น่า
วิตก  "จนถึงขณะนีย้งัไม่พบสายพันธุด์งักล่าวในสหรฐั โดย CDC ท าการตรวจสอบไวรสัสายพนัธุต์่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และระบบเฝา้ระวงัไวรสัของสหรฐัได้
ตรวจพบสายพนัธุใ์หม่ ๆ ในประเทศไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ เราคาดว่า โอไมครอนจะถกูตรวจพบไดอ้ย่างรวดเรว็ หากเกิดขึน้ในสหรัฐ 

• (+) สหรัฐห้ำมผู้เดินทำงจำก 8 ชำติในแอฟริกำเข้ำประเทศ สกัดโควิดพันธุใ์หม่  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัประกาศในวนัศุกร ์(26 พ.ย.) ว่า 
สหรฐัจะก าหนดขอ้จ ากัดดา้นการเดินทางกับ 8 ประเทศในแอฟริกา เน่ืองจากตรวจพบไวรสัโควิด-19 สายพันธุใ์หม่ในทวีปดังกล่าว  ปธน.ไบเดนระบุว่า 
ตัง้แต่วนัจันทรท่ี์ 29 พ.ย. คณะบริหารของเขาจะสั่งจ ากัดการเดินทางทางอากาศจากแอฟริกาใต้, บอตสวานา, ซิมบับเว, นามิเบีย, เลโซโท, เอสวาตินี, 
โมซมับิก และมาลาวี เพื่อเป็นมาตรการป้องกนัล่วงหนา้ไม่ใหไ้วรสั "โอไมครอน" ซึ่งเป็นไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ แพรร่ะบาดเขา้สู่สหรฐั   

• (+) อนำมัยโลกต้ังชื่อโควิดพันธุใ์หม่ "โอไมครอน" ประกำศเป็นสำยพันธุน่์ำวิตก  องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศในวนัศกุร ์(26 พ.ย.) ว่า ไวรสั
โควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ B.1.1.529 ท่ีพบในแอฟริกาใตน้ัน้ เป็นสายพนัธุท่ี์น่าวิตก โดยระบุว่า อาจแพรร่ะบาดไดอ้ย่างรวดเรว็มากกว่าสายพนัธุ์อื่น ๆ   WHO 
ระบใุนแถลงการณว่์า จากหลกัฐานเบือ้งตน้บ่งชีว่้า มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ท่ีไวรสัสายพนัธุใ์หม่ดงักล่าวจะท าใหเ้กิดการติดเชือ้ซ  า้ และมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
อนัตรายในดา้นระบาดวิทยาของไวรสัโควิด-19  

• (+) ดอลลอ์่อนค่ำ นลท.เทขำยจำกวิตกโควิดพันธุใ์หม่  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัศุกร ์(26 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนพากันขายสินทรพัยเ์สี่ยงและเขา้ซือ้สินทรพัยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับการพบไวรสัโควิด-19 
สายพนัธุใ์หม่  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.75% แตะท่ี 96.0468 
ในวนัศุกร ์ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 113.13 เยน จากระดบั 115.36 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9217 
ฟรงัก ์จากระดบั 0.9357 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2783 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2 648 ดอลลาร์
แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1313 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1209 ดอลลาร ์และเงินปอนดแ์ข็งค่าแตะท่ีระดบั 1.3335 ดอลลาร ์
จากระดบั 1.3321 ดอลลาร ์ 

• (+) ดำวโจนสปิ์ดด่ิง 905.04 จุด วิตกโควิดพันธุใ์หม่ทุบตลำด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดทรุดตวัลงอย่างรุนแรงในวนัศุกร ์(26 พ.ย.) โดยหุน้
กลุ่มเดินทาง, กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสินคา้โภคภณัฑร์่วงลงอย่างหนักจากแรงเทขายท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับรายงานการพบไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์
ใหม่ท่ีอาจจะดือ้วคัซีน  ทัง้นี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 34,899.34 จุด รว่งลง 905.04 จดุ หรือ -2.53%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,594.62 จุด รว่ง
ลง 106.84 จดุ หรือ -2.27% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,491.66 จดุ รว่งลง 353.57 จดุ หรือ -2.23% 

• (-) บริษัทผลิตวัคซีนรำยใหญ่เร่งตรวจสอบ พร้อมปรับวัคซีนสู้โควิด "โอไมครอน"  บรรดาบริษัทผลิตวคัซีนโควิด-19 รายใหญ่ของโลกเปิดเผยในวนั
ศกุร ์(26 พ.ย.) ว่า พวกเขาก าลงัด าเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบและปรบัวคัซีนท่ีมีอยู่ใหส้ามารถป้องกันไวรสัโควิดสายพนัธุใ์หม่  ส  านกัข่าวซีเอ็นบีซี
รายงานว่า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้ปิดเผยในวนัศกุรว่์า ไวรสัโควิดสายพนัธุใ์หม่ที่ชื่อ โอไมครอนเป็นสายพนัธุท่ี์น่าวิตก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสงูที่จะ
ท าใหเ้กิดการติดเชือ้ซ  า้มากกว่าสายพนัธุอ์ื่น ๆ  ไฟเซอรแ์ละไบออนเทคระบุว่า พวกเขาก าลงัตรวจสอบไวรสัโอไมครอน หรือ B.1.1.529 และสามารถท่ีจะ
ปรบัวคัซีนท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างรวดเรว็หากจ าเป็น   

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 29 พ.ย. 22.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.   0.8% -2.3% 

วนัองัคารท่ี 30 พ.ย. 03.05น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   49.8 49.2 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ย.   51.3 52.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.ย.โดย S&P/CS   19.3% 19.7% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   66.9 68.4 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   110.8 113.8 

 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   525K 571K 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 22.00น. สหรฐัฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

 22.00น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายดา้นก่อสรา้งเดือนต.ค.   0.4% -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 ้

 
 

 


