
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,779   1,766  1,758 

        1,821   1,833  1,849 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
30/11/2564 11:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,784.20 1,788.83 4.63 0.26 

Spot Silver ($) 22.89 22.91 0.02 0.09 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,850 28,690 -160 -0.55 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,870 28,660 -210 -0.73 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,799.90 1,790.30 -9.60 -0.53 

Silver Futures (SVFZ21)  23.39 23.00 -0.39 -1.67 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 96.13 -0.06 -0.06 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบแนวต้านในโซน 1,815-1,821 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากแรงซือ้ไม่มากพอหรือราคาไม่สามารถยืนได้อย่าง
แข็งแกร่ง ท าให้ประเมินว่าในระยะสัน้ ยังคงมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบ 
แนวรับ 1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีแนวรับถัดไปนัน้อยู่ในบริเวณ 
1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ต
สถานะซือ้หากราคาหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาดีดตวัขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,815-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดทยอยปิดสถานะซือ้
เพ่ือท าก าไร 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ1,783.13-1,790.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวานนีท้องค าได้ปรับตวัลงมา 7.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องมาจากดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ได้เพ่ิมขึน้ 0.30% อีกทัง้ตลาดหุ้นสหรัฐต่างปรับตวัขึน้ โดยดชันีดาวโจนส์ปิดเพ่ิมขึน้ 236.60 จุด 
หรือ +0.68%, ดชันี S&P500 ปิด +1.32% และดชันี Nasdaq ปิด +1.88% ในวนันีร้าคาทองค าได้รับปัจจัยบวกเล็กน้อยจากผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของเกาหลีใต้ปรับตวัลงใน
เดือนต.ค.มากที่สดุในรอบ 18 เดือน ท่ามกลางสญัญาณล่าสดุที่บ่งชีว่้า แนวโน้มการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจได้ชะลอตวัลง ด้านรัฐบาลสหรัฐเร่ิมบงัคบัใช้ค าสัง่ห้ามชาวต่างชาติจาก 8 
ประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้เดินทางเข้าสหรัฐ เพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนที่พบครัง้แรกในประเทศแอฟริกาใต้ โดยประเทศทัง้ 8 ได้แก่ บอต
สวานา, ซิมบบัเว, นามิเบีย, เลโซโท, เอสวาตีน,ี โมซมับิก, มาลาวี และแอฟริกาใต้ ประกอบกบัตลาดหุ้นจีนและญ่ีปุ่ นปรับตวัเพ่ิมขึน้ ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่
ดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี ้และนกัลงทนุขานรับการเปิดเผยดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของจีนที่เพ่ิมขึน้เกินคาด ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจัยที่
กดดนัราคาทองค า ส าหรับวนันีแ้นะน าติดตาม ข้อมลูเศรษฐกิจฝ่ังสหรัฐจะเปิดเผยดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาโก
เดือนพ.ย. และความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก Conference Board 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้เดือนต.ค.ทรุดหนักสุดในรอบ 18 เดือน ส านักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนีว้่า ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ปรับตัวลงในเดือนต.ค.มากท่ีสุดในรอบ 18 เดือน ท่ามกลางสัญญาณล่าสุดท่ีบ่งชีว้่า แนวโน้มการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจได้ชะลอตวัลง ทัง้นี ้ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับตวัลง 1.9% ในเดือนต.ค.จากเดือนก่อนหน้า หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนก.ย. ซึง่
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
ระดับต ่าสดุนบัตัง้แต่กลางเดือนต.ค. ดชันีนิกเกอิปิดภาควนันีท่ี้ระดบั 28,498.91 จดุ เพิ่มขึน้ 214.99 จดุ หรือ +0.76% หุ้นบวกน าตลาด ได้แก่ 
กลุ่มขนส่งทางบก, 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 
ส่วนพลเมืองของสหรัฐและผู้ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ ปธน.ไบเดนเรียกร้องประชาชนว่าอย่าตื่น
ตระหนกกบัไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอน เน่ืองจากเชื่อว่าวคัซีนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัจะสามารถป้องกนัไวรัสสายพนัธุ์ดงักล่าวได้ในระดบัหนึ่ง พร้อมกับ
แนะน าให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวคัซนี หรือวคัซนีเข็มบสูเตอร์ หากได้รับวคัซนีครบโดสแล้วเป็นเวลากว่า 6 เดือน 

 (-) รัสเซียเร่งพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่รับมือไวรัสสายพันธ์ุโอไมครอน สถาบนัวิจยัด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยาของรัสเซียได้
เปิดเผยเมื่อวนัจนัทร์ (29 พ.ย.) ว่า ทางสถาบนัได้เร่ิมต้นด าเนินการพฒันาวคัซนีสปตุนิกรุ่นใหม่เพื่อรับมือกบัเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน
ซึง่เป็นการกลายพันธุ์ล่าสดุท่ีเพิ่งตรวจพบเมื่อไม่นานมานีแ้ละสร้างความหวัน่วิตกไปทั่วโลก ทัง้นี ้หากจ าเป็นต้องปรับปรุง สถาบนักามาเลยาก็
สามารถเดินสายการผลิตวคัซีนสปตุนิกรุ่นใหม่เพื่อป้องกนัไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนได้ในเวลา 45 วนั โดยสถาบนัคาดหวงัว่าวคัซีนสปตุนิกเข็มบู
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 มีอาการผิดปกติท่ีแทบ
ไม่แตกต่างจากผู้ ท่ีติดเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลตาซึง่เป็นสายพนัธุ์หลกัท่ีก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทัว่โลก ดร.โคทซียงักล่าวด้วยว่า 
เธอได้ท าการตรวจเชือ้โควิด-19 ให้กบัผู้ ป่วยชายรายนี ้ซึง่ผลออกมาเป็นบวกเช่นเดียวกบัคนในครอบครัวของเขา และพบว่าผู้ ป่วยรายอื่น ๆ ในเวลา
นัน้ก็มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ต่างจากอาการป่วยท่ีเกิดจากการติดเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์ เดลตา ด้วยเหตุนี ้เธอจึงแจ้งเตือนไปยัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวคัซนีของแอฟริกาใต้ ซึง่เธอเป็นสมาชิก ทัง้นี ้ดร.โคทซีระบวุ่า จนถึงขณะนี ้ผู้ ป่วยรายอื่น ๆ ท่ีติดเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์โอ
ไมครอนก็มีอาการไม่รุนแรงมาก และเพื่อนร่วมงานของเธอก็พบกรณีดงักล่าวท่ีคล้ายกนั 
 
                                                                                  ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเล คร้ังก่อน 

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 ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 ครัง้ก่อน 

. 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 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่27 พ ศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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