
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,766   1,751  1,732 

        1,796   1,815  1,833 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
1/12/2564 11:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,773.90 1,779.13 5.23 0.29 

Spot Silver ($) 22.82 22.85 0.03 0.13 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,780 28,530 -250 -0.87 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,760 28,510 -250 -0.87 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,798.70 1,779.90 -18.80 -1.05 

Silver Futures (SVFZ21)  22.94 22.90 -0.04 -0.17 

ดชันดีอลลาร ์ 95.91 95.94 0.03 0.03 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาแกว่งตวัในกรอบเพ่ือพยายามสร้างฐานราคา ระหว่างวนัหากราคา
ทองค าไม่หลุด 1,769-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ โดย
ราคาจะพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,796-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แตห่ากหลดุแนวรับแรก กรอบด้านล่างจะอยู่ท่ี 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,769-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ต
สถานะซือ้หากราคาหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาดีดตวัขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,796-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดทยอยปิดสถานะซือ้
เพ่ือท าก าไร 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ1,771.50-1,780.31 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวานนีท้องค าได้มีการปรับตวัลงอีกประมาณ 10.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากท่ี นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาระบวุ่า  ถึงเวลาแล้วท่ีต้องเลกิใช้ค าว่า “ชัว่คราว” เก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ พร้อมกับส่งสญัญาณว่า เฟดสามารถพิจารณาสิน้สดุกระบวนการ taper 
QE ให้เร็วขึน้อีก 2-3 เดือน ด้วยการปรับลดวงเงิน QE มากกว่าเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ ในวนันีร้าคาทองค ายงัได้รับปัจจยักดดนัจากภาวะตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นท่ี
ปรับตวัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากนักลงทุนได้เข้าช้อนซือ้หุ้นท่ีร่วงลง หลงัจากตลาดดิ่งลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ขณะท่ีตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตวัขึน้เช่นเดียวกัน นักลงทุนยังจับตา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน อีกทัง้นางดาเรีย ฮาซูดา รองประธานฝ่ายวคัซีนและโรคติดต่อของบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค กล่าวว่า ยาโมลนพูิราเวียร์ ซึง่
ทางบริษัทพฒันาขึน้มาร่วมกบับริษัทริดจ์แบ็ค ไบโอเทราพิวตกิส์ มีประสทิธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ ด้านมาร์กิตและไฉซนิเปิดเผยผลส ารวจระบุว่า ดชันีผู้ จดัการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติของจีนในเดือนพ.ย. ลดลงแตะระดบั 49.9 จากระดบั 50.6 ในเดือนต.ค. เน่ืองจากกลุ่มผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ท่ีชะลอตวัลง, การจ้างงานลดลง และ
ราคาวตัถดุบิท่ีเพิ่มขึน้ ประเดน็เหลา่นีอ้าจเป็นปัจจยัที่ช่วยพยงุราคาทองค า ส าหรับคืนนีแ้นะน าตดิตาม ข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.จากADP, ดชันี
ภาคการผลติเดือนพ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) และการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนต.ค. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ไฉซนิเผยภาคการผลิตจนีหดตัวเดือนพ.ย. เหตุดีมานด์-จ้างงานชะลอตัว มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลส ารวจระบวุ่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนพ.ย. ลดลงแตะระดบั 49.9 จากระดบั 50.6 ในเดือนต.ค. เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากอปุสงค์
ท่ีชะลอตัวลง, การจ้างงานลดลง และราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของจีนออกมาต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์ในโพล
ส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ท่ีระดบั 50.5 นอกจากนี ้ดชันี PMI ท่ีอยู่ต ่ากว่า 50 ยงับง่ชีว้่าภาคการผลิตของจีนเข้าสู่ภาวะหดตวั 

 (+) เศรษฐกิจออสเตรเลีย Q3/64 หดตัวน้อยกว่าคาด แม้หลายพืน้ท่ีประกาศล็อกดาวน์ ส านกังานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า 
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 3/2564 หดตัวลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งน้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะหดตัว 2.7% และยังดีกว่าในไตรมาส 3/2563 ท่ีหดตัวลง 6.8% ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีออสเตรเลียประกาศล็อกดาวน์เป็นครัง้แรก 
ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้ตัวเลข GDP ออสเตรเลียหดตัวนัน้ มาจากพืน้ท่ีเศรษฐกิจส าคัญเช่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ , รัฐวิกตอเรีย และเขตเมืองหลวง
ออสเตรเลียต่างก็อยู่ภายใต้การล็อกดาวน์เป็นเวลาส่วนใหญ่หรือตลอดช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.ท่ีผ่านมา มาตรการล็อกดาวน์ได้ส่งผลให้การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนลดลง 4.8% ส่วนการใช้จ่ายด้านท่ีเกี่ยวกบับริการโรงแรม, สนัทนาการและวฒันธรรม และการขนส่งหดตวัลงมากท่ีสดุท่ีระดบั 5.8% การท่ี
ตวัเลข GDP ของออสเตรเลียหดตวัลงอีกครัง้ในไตรมาส 3/2564 นัน้ ย่อมแปลว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียยงัคงไม่ฟืน้ตวัสู่ระดบัก่อนโควิด-19แพร่
ระบาด  

 (-) "เมอร์ค" ยัน "โมลนูพริาเวียร์" มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโควิดสายพันธ์ุใหม่ นางดาเรีย ฮาซูดา รองประธานฝ่ายวคัซีนและโรคติดต่อ
ของบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค กล่าวว่า ยาโมลนพูิราเวียร์ ซึง่ทางบริษัทพฒันาขึน้มาร่วมกบับริษัทริดจ์แบ็ค ไบโอเทราพิวติกส์ มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ เช่น เดลตา ทัง้นี ้นางฮาซูดากล่าวชีแ้จงคุณสมบัติของยาโมลนูพิราเวียร์ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ
ส านักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในวันนี ้คณะกรรมการท่ีปรึกษาของ FDA ดงักล่าวจะท าการพิจารณาว่ายาโมลนูพิราเวียร์มีคุณสมบตัิ
เข้าเกณฑ์เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัในการรักษาโรคโควิด-19 ส าหรับผู้ ป่วยท่ีมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่ ก่อนท่ีจะท า
รายงานเสนอความเห็นแก่ FDA หากคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ FDA ให้การอนมุตัิ การใช้ยาโมลนพูิราเวียร์เป็นกรณีฉกุเฉิน ก็จะเป็นการปทูางให้ 
FDA ท าการอนมุตัิอย่างเป็นทางการต่อไป ซึง่คาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงต้นเดือนธ.ค.  

 (-) ยอดส่งออกเกาหลีใต้พุ่งท านิวไฮเดือนพ.ย. รับอานิสงส์ดีมานด์ชิปแข็งแกร่ง กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้
เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนพ.ย.ของเกาหลีใต้พุ่งขึน้ 32.1% เมื่อเทียบรายปี และท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ โดยได้แรงหนนุจากความ
ต้องการผลิตภณัฑ์ชิปและน า้มนัในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง ทัง้นี ้ยอดส่งออกเดือนพ.ย.อยู่ท่ีระดบั 6.044 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบั
สงูสดุนบัตัง้แต่เกาหลีใต้เร่ิมรวบรวมข้อมลูในปี 2499 และนบัเป็นครัง้แรกท่ียอดส่งออกรายเดือนทะลรุะดบั 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนยอดส่งออก
ของเดือนพ.ย.ปีท่ีแล้วอยู่ท่ีระดบั 4.575 หมื่นล้านดอลลาร์ 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 225.86 จุด จากแรงช้อนซือ้หุ้นหลงัร่วงหนกั ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวนันี ้
เนื่องจากนกัลงทนุได้เข้าช้อนซือ้หุ้นท่ีร่วงลง หลงัจากตลาดดิ่งลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 เดือน แต่ตลาดปรับตวัขึน้ไม่มากนกัท่ามกลางความ
วิตกเกี่ยวกบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าวนันีท่ี้ระดบั 28,047.62 จดุ เพิ่มขึน้ 225.86 
จดุ หรือ +0.81% หุ้นท่ีปรับตวัขึน้ในช่วงเช้านีน้ าโดยกลุ่มกระดาษและเยื่อกระดาษ, กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มอปุกรณ์การขนส่ง 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดบวก 120.31 จุด นกัลงทนุจบัตาไวรัสโอไมครอน ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดบวกในวนันี ้โดยดชันีฟืน้ตวั
หลังจากร่วงลงอย่างหนกัเมื่อวานนี ้ขณะท่ีนักลงทุนจบัตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน ดัชนีฮั่งเส็งเปิดท่ี 
23,595.57 จดุ เพิ่มขึน้ 120.31 จดุ หรือ +0.51% ด้านนายพาวเวลแถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแห่งวฒิุสภาสหรัฐวานนี ้"ความกงัวล
ท่ีเพิ่มขึน้เกี่ยวกบัไวรัสจะท าให้ประชาชนไม่เต็มใจท่ีจะกลบัไปท างานในออฟฟิศ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลให้ตลาดแรงงานชะลอตวัลง และ
ยิ่งท าให้ปัญหาห่วงโซอ่ปุทานมีความตงึเครียดมากขึน้" 

                                                                                       ท่ีมา : อนิโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเล ครั งก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเล ครั งก่อน 

. 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   525K 571K 

 22.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐ  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.   61.3 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 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่27 พ ศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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