
 

  29 November 2021 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,779.31-1,799.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวขึน้ลงสลบัไปมาระหว่างแดนบวกและลบ หลงัจากสดุสปัดาห์ที่ผ่าน
มาราคาทองค าได้ปิดปรับตวัขึน้เล็กน้อย เนือ่งจากตลาดเปิดท าการแค่เพียงคร่ึงวนัในวนั Black Friday วนันีม้ีปัจจยับวกจากตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดภาคเช้าในแดนลบ โดยตลาดยงัคง
ถกูกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในยโุรปขณะนี ้รวมถึงสายพนัธุ์โอไมครอนที่พบครัง้แรกในแอฟริกาใต้และเร่ิมแพร่กระจายไปในภมูิภาคอื่นๆ ซึง่ฉดุความเช่ือมัน่
ของนกัลงทนุและสร้างความกงัวลต่อเศรษฐกิจโลก อีกทัง้ฝร่ังเศสพบผู้ ต้องสงสยัที่อาจติดเชือ้สายพนัธุ์โอไมครอน 8 ราย และสวิตเซอร์แลนด์พบผู้ ป่วยต้องสงสยัอาจติดเชือ้รายแรก
ด้วยเช่นกนั ขณะทีเ่กาหลีใต้รายงาน ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.พุ่งขึน้ 14.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลงัผู้บริโภคเร่ิมใช้จ่ายมากขึน้ ประกอบกบับิทคอยน์กลบัมายืนเหนือ 57,000 ดอลลาร์
อีกครัง้และแตะจุดสงูสดุไว้ที่บริเวณ 58,000 ดอลลาร์ หลงัจากสปัดาห์ก่อนราคาได้ร่วงลงไปเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 54,000 ดอลลาร์ ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยที่สกดัช่วงบวก
ของทองค าไว้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตาม ยอดท าสญัญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนต.ค. ของสหรัฐ ทัง้นีเ้ปิดสถานะซือ้เพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยหากราคา
ทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ให้เข้าซือ้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,821-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
29-11-2021 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.60 1,799.20 7.60 0.42 

Spot Silver ($) 23.11 23.33 0.22 0.95 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,860 28,850 -10 -0.03 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,820 28,870 50 0.17 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,807.50 1,800.10 -7.40 -0.41 

Silver Futures (SVFZ21)  23.53 23.39 -0.14 -0.59 

ดชันดีอลลาร ์ 96.08 96.24 0.16 0.16 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

        1,779   1,766  1,758 

        1,821   1,833  1,849 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาดีดตวัขึน้แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบั 1,815 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัสูงสุดวนัก่อนหน้า) อาจเกิดแรงขายท าให้ปรับตวัลงสู่
ระดบั 1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัต ่าสุดวนัก่อนหน้า) หากราคารักษาระดบั
ไว้ได้มีโอกาสดีดตวัขึน้ช่วงสัน้ โดยหากราคายืนเหนือแนวต้านแรกได้โซน 1,821 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีโอกาสขึน้ไปทดสอบแนวต้านโซน 1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผา่นแนวต้านบริเวณ 1,815-
1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตดัขาดทุน
สถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อ
เพื่อรอดูแนวรับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้
ตดัขาดทนุ 
Open New เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,779-1,766 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลดุ 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้อาจ
พิจารณาแบง่ทองค าออกขายท าก าไรบางสว่นหากราคาทองค าไมผ่า่นแนวต้านท่ี 
1,815-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ฝร่ังเศสพบผู้สงสัยอาจติดเชือ้โอไมครอน 8 ราย / สวิตเซอร์แลนด์พบผู้ต้องสงสัยรายแรก ขณะรอผลตรวจยืนยันเพิ่มเติม กระทรวง
สาธารณสุขฝร่ังเศสรายงานวานนี ้(28 พ.ย.) ว่า พบผู้สงสัยท่ีคาดว่าอาจติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน 8 รายในหมู่ผู้ โดยสารท่ีมีผลการ
ตรวจหาเชือ้เป็นบวก แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ผู้ ท่ีมีผลการตรวจหาเชือ้โควิด -19 เป็นบวกทัง้ 8 รายนัน้ มีผลการตรวจคดักรองการ
กลายพันธุ์ ท่ีเป็นลบในไวรัสสายพันธุ์ อ่ืน ๆ (อัลฟา , เบตา, แกมมา และเดลตา) จึงจ าเป็นต้องตรวจยืนยันด้วยวิธีการตรวจล าดับทางพันธุกรรม ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้เวลาหลายวนั นายโอลิวิเยร์ เวรอง รัฐมนตรีสาธารณสุขฝร่ังเศสแถลงทางสถานีโทรทศัน์ BFMTV เม่ือวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมาว่า ตอนนีเ้ชือ้โอ
ไมครอนแพร่กระจายอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว จึงเป็นไปได้วา่เชือ้นีจ้ะแพร่กระจายเข้ามาในประเทศของเรา" ส าหรับมาตรการป้องกนันัน้ ฝร่ังเศสได้
ตดัสินใจด าเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เพ่ือระงบัเท่ียวบินจากประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ 7 ประเทศ ขณะท่ีส านักงาน
สาธารณสุขสวิตเซอร์แลนด์ (FOPH) เปิดเผยเย็นวานนีว้่า พบผู้ ป่วยต้องสงสัยติดเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนรายแรกในประเทศ FOPH ทวีต
ข้อความวา่ ผู้ ป่วยรายดงักล่าวเดนิทางกลบัสวติเซอร์แลนด์จากแอฟริกาใต้เม่ือสปัดาห์ก่อน โดยจะได้ผลการทดสอบอย่างละเอียดในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้า 

 (+) ตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่ งเส็งปิดเช้าลบ 124.09 จุด วิตกโควิดสายพันธ์ุใหม่  ดชันีฮัง่เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในเช้าวนันี ้เน่ืองจากตลาดวิตกกงัวล
เก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึง่ตรวจพบในหลายประเทศ รวมถงึฮ่องกง โดยไวรัสดงักล่าวมีการกลายพนัธุ์เป็นจ านวนมาก 
ซึง่ท าให้สามารถหลบเล่ียงภมูิคุ้มกนัและแพร่เชือ้ได้ง่ายกว่าเดมิ ดชันีฮัง่เส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 23,956.43 จดุ ลดลง 124.09 จดุ หรือ -0.52% 

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 467.70 จุด วิตกญ่ีปุ่นส่ังห้ามต่างชาติเข้าประเทศ ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้
โดยร่วงลงเกือบ 2% ในช่วงสัน้ ๆ หลงัจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่จะสัง่ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ เน่ืองจากความวติกเก่ียวกับโควดิ-19 สาย
พนัธุ์โอไมครอน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเอิปิดตลาดท่ีระดบั 28 ,283.92 จุด ลดลง 467.70 จุด หรือ -1.63% ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าท่ีสุดตัง้แต่
วนัท่ี 13 ต.ค. หุ้นท่ีปรับตวัลงในวนันีน้ าโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

 (-) ยอดค้าปลีกเกาหลีใต้เดือนต.ค.พุ่ง 14.4% หลังผู้บริโภคขานรับแผนส่งเสริมการขาย กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลงังานของเกาหลี
ใต้รายงานในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ของเกาหลีใต้พุ่งขึน้ 14.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี หลงัผู้บริโภคเร่ิมใช้จ่ายมากขึน้ในช่วง ท่ีบริษัทค้าปลีกออก
แคมเปญส่งเสริมการขาย รายงานระบุว่า ยอดขายโดยรวมของบริษัทค้าปลีกทัง้ออนไลน์และออฟไลน์รายใหญ่ 25 ราย แตะที่ระดบั 13.6 ล้านล้านวอน 
(1.141 หม่ืนล้านดอลลาร์) เพิ่มขึน้จาก 12.01 ล้านล้านวอนในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส่วนยอดขายจากร้านค้าออฟไลน์เดื อนต.ค.เพิ่มขึน้ 10% 
เม่ือเทียบรายปี ขณะท่ียอดขายจากแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์พุ่งขึน้ 19.7% เม่ือเทียบรายปี ห้างสรรพสินค้ามียอดขายพุ่งขึน้ 21% เน่ือ งจากความ
ต้องการสินค้าในช่วงฤดหูนาว 

 (-) บิทคอยน์เด้งจากโลว์ขึน้กว่า $4,000 มาแตะไฮบริเวณ $58,000 / นายใหญ่ Microstrategy มองเหรียญบิทคอยน์ มีโอกาสโตถึง 100 เท่า 
ราคาบทิคอยน์กลบัมายืนเหนือ 57,000 ดอลลาร์อีกครัง้และแตะจดุสงูสุดไว้ท่ีบริเวญ 58,000 ดอลลาร์ หลงัจากสปัดาห์ก่อนราคาได้ร่วงลงไปเคล่ือนไหว
อยู่ท่ีบริเวณ 54,000 ดอลลาร์ จากท่ีนกัลงทนุถอนเงินออกจากสินทรัพย์เส่ียงรวมไปถึงบิทคอยน์จากความกงัวลการแพร่ระบาดโควิดสายพนัธุ์ใหม่ "โอ
ไมครอน" ส่วนทางด้าน Michael Saylor ซีอีโอของบริษัท Microstrategy ได้ออกมากล่าวแล้วว่า มีความเป็นไปได้ท่ีเหรียญบิทคอยน์จะมีมลูค่าโดยรวม
กว่า $100 ล้านล้านด้วยกัน และมีความเป็นไปได้ท่ีบิทคอยน์จะเติบโตมากขึน้ถึง 100 เท่าด้วยกัน พร้อมเสริมว่า เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่สามารถ
เอาชนะทองค าในฐานะที่เป็นสินทรัพย์กกัเก็บได้ และย า้วา่ บทิคอยน์คือผู้ชนะ ส่วนทองค าคือผู้แพ้  

 (+/-) นิวซีแลนด์จ่อผ่อนปรนมาตรการสกัดโควิดสัปดาห์นี ้แม้เส่ียงโอไมครอน  นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น แห่งนิวซีแลนด์ ระบุในวนันีว้่า 
นิวซีแลนด์จะเร่ิมต้นเปล่ียนมาใช้ระบบการอยู่ร่วมกบัโควิด-19 ในสปัดาห์นี ้แม้เชือ้ไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนจะกลายมาเป็นความเส่ียงด้านสขุภาพใหม่ก็
ตาม ทัง้นี ้นางอาร์เดิร์นระบุวา่ นิวซีแลนด์ยงัไม่พบผู้ติดเชือ้สายพนัธุ์โอไมครอนในประเทศ แต่สถานการณ์ทัว่โลกแสดงให้เห็นถงึความจ าเป็นในการเฝ้า
ระวงับริเวณพรมแดน โดยระบุว่า "โอไมครอนคือเคร่ืองเตือนความจ าว่ายงัคงมีความเส่ียงอยู่บริเวณพรมแดนของเรา" ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงา นว่า 
นิวซีแลนด์คือหนึ่งในประเทศท่ีมีการควบคมุพรมแดนเข้มงวดท่ีสุดในโลก และวางแผนปิดพรมแดนต่อชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่ตอ่ไปอีก 5 เดือน นอกจากนี ้
นิวซีแลนด์ยงัได้ออกมาตรการพรมแดนใหม่ส าหรับนกัเดนิทางจาก 9 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้เม่ือช่วงสุดสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยจะอนญุาตให้พลเ มือง
ของนิวซีแลนด์จากประเทศดงักล่าวสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เทา่นัน้ และจะต้องกกัตวัสงัเกตอาการเป็นเวลา 14 วนั 

 
  

  

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ CryptoSiam 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 29 พ.ย. 22.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.   0.8% -2.3% 

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

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

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.โดย S&P/CS   19.3% 19.7% 

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

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

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 1 ธ.ค. 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP   525K 571K 

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

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

 22.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

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

วนัพฤหสับดีท่ี 2 ธ.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   248K 199K 

 21.00น. สหรัฐฯ Treasury Sec Yellen Speaks   - - 

วนัศกุร์ท่ี 3 ธ.ค. 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.   528K 531K 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ย.   4.5% 4.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการเดือนพ.ย.   64.9 66.7 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.  
 

0.5% 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


