
 

  30 November 2021 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,783.13-1,797.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทิศทางวนันีเ้คลื่อนไหวในลกัษณะไซด์เวย์ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวัลงมา 
7.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องมาจากดอลลาร์แข็งค่าขึน้บวกกบัดชันีตลาดหุ้นนิวยอร์กต่างปรับตวัเพ่ิมขึน้ วนันีม้ีปัจจยับวกจากตลาดหุ้นในฝ่ังเอเชียอย่างฮ่องกงญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ที่
ปิดปรับตวัลดลง จากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และวิตกเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของวคัซีนท่ีมี รวมถงึนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้แสดงความกงัวลว่าจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ที่พุ่งขึน้และเชือ้สายพนัธุ์โอไมครอน จะส่งผลให้การจ้างงานและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงจะเผชิญภาวะขาลง และเพ่ิมความไม่แน่นอนให้กบัสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐ อย่างไรก็ตามสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เล็กน้อยเทียบเยน 
ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัที่สกดัช่วงบวกของทองค าไว้ได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามดชันีราคาบ้านเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
เขตชิคาโกเดือนพ.ย. และความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก Conference Board ของสหรัฐ ทัง้นีจ้งัหวะการอ่อนตวัลงของราคาบริเวณโซน 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืน
ได้แนะน าเปิดสถานะซือ้ หรือ หากราคาทองค าไม่สามารถยืน 1,815-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งทองค าออกขายเพ่ือท าก าไรบางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
30-11-2564 16:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,784.20 1,796.55 12.35 0.69 

Spot Silver ($) 22.89 22.88 -0.01 -0.04 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,850 28,780 -70 -0.24 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,870 28,760 -110 -0.38 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,799.90 1,797.90 -2.00 -0.11 

Silver Futures (SVFZ21)  23.39 22.96 -0.43 -1.84 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 95.72 -0.47 -0.49 

 

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:  หากราคาทองค าพยายามขึน้ไปทดสอบแนวต้านในโซน 
1,815-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากแรงซือ้ไม่มากพอหรือราคาไม่สามารถยืนได้
อย่างแขง็แกร่ง ท าให้ประเมินวา่ในระยะสัน้ ยงัคงมีโอกาสปรับตวัลงทดสอบ แนว
รับ 1,779 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะท่ีแนวรับถดัไปนัน้อยู่ในบริเวณ 1,766 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,815-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อ
เพื่อรอดูแนวรับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้
ตดัขาดทนุ 
Open New รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,779-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลด
พอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลดุ 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาดีดตวัขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,815-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท า
ก าไร 
 



 

 

 (+) ฝร่ังเศส-สเปน-ญ่ีปุ่นยืนยันพบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 สายพันธ์ุ "โอไมครอน" / สิงคโปร์พบ 2 ราย ส่ือฝร่ังเศสรายงานโดยอ้างนกัวิจยัรายหนึง่ว่า 
เกาะลา เรอูนียง (La Reunion) ของฝร่ังเศสท่ีตัง้อยู่ในมหาสมทุรอินเดียนัน้ พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน 1 เป็นชายวยั 53 ปีท่ีเดินทาง
ไปยงัโมซมับิกและแวะพกัในแอฟริกาใต้ ด้านรายส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ผู้ติดเชือ้รายดงักล่าวเป็นชายวยั 51 ปี ท่ีกลบัมาสเปนเม่ือวันอาทิตย์ (8  
พ.ย.) หลงัเดินทางไปแอฟริกาใต้ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีตรวจพบเชือ้สายพนัธุ์ดงักล่าวครัง้แรก โดยเขามีอาการป่วยเล็กน้อย ทางด้านส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า
โดยอ้างแหล่งข่าวของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นยืนยนัพบผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนเป็นรายแรกในประเทศ โดยผู้ตดิเชือ้รายดงักล่าว
เป็นนกัการทตูชาวนามิเบียวยัประมาณ 30 ปี ส่วนกระทรวงสาธารณสขุสิงคโปร์เปิดเผยว่า นกัเดินทาง 8 คนจากกรุงโยฮนัเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 
ซึง่มีผลตรวจเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอนเป็นบวกเม่ือเดนิทางถงึเมืองซดินีย์ประเทศออสเตรเลียนัน้ ได้แวะเปล่ียนเคร่ืองบนิท่ีสนามบนิชางงี 

 (+) "พาวเวล" กังวลไวรัสโอไมครอนอาจท าเศรษฐกิจสหรัฐเส่ียงเผชิญภาวะขาลง  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้
แสดงความกงัวลว่า จ านวนผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 ท่ีพุ่งขึน้เม่ือไม่นานมานีแ้ละการพบผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน จะส่งผลให้การจ้างงานและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญภาวะขาลง และเพิ่มความไม่แน่นอนให้กบัสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐ "ความกงัวลท่ีเพิ่ มขึน้
เก่ียวกบัไวรัสจะท าให้ประชาชนไม่เต็มใจท่ีจะกลบัไปท างานในออฟฟิศ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลให้ตลาดแรงงานชะลอตวัลง และยิ่งท าให้ปัญหา
หว่งโซ่อปุทานมีความตงึเครียดมากขึน้" นายพาวเวลกล่าวในร่างแถลงการณ์ท่ีเตรียมไว้เพ่ือแถลงตอ่คณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแหง่วฒุสิภาสหรัฐ
ในช่วงเช้าวนันี ้(30 พ.ย.) ตามเวลาสหรัฐ 

 (+) โมเดอร์นาชีว้ัคซีนเดิมต้านโอไมครอนได้น้อยลง เตือนใช้เวลาหลายเดือนผลิตใหม่ ท าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 600 จุดเม่ือบ่ายนี ้ 
นายบนัเซลกล่าวว่า การท่ีไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนมีการกลายพนัธุ์ท่ีสงูมากในส่วนของโปรตีนหนาม หรือสไปค์โปรตีน (Spike Protein) และการท่ีไวรัส
สายพนัธุ์ดงักล่าวแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในแอฟริกาใต้ ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับสตูรวคัซีนในปีหน้า "ผมคิดว่าประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกนั
ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนนัน้จะไม่เท่ากับสายพันธุ์เดลตา ผมคิดว่าประสิทธิภาพจะลดลง ผมไม่รู้ว่าจะลดลงมากเพียงใด เพราะเราต้องรอข้อมู ล แต่
นกัวทิยาศาสตร์ทกุคนท่ีผมได้พูดคยุด้วยนัน้ต่างก็ประเมินวา่ ประสิทธิภาพจะไม่ดีนกั" นายบนัเซลกล่าวให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ 
พร้อมกบัเตือนวา่ บรรดาบริษัทเวชภณัฑ์อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนจงึจะสามารถผลิตวคัซีนป้องกนัไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนได้อย่างเพียงพอ 

 (+) ออสเตรเลียเล่ือนแผนเปิดประเทศเป็น 15 ธ.ค. เหตุกังวลโอไมครอน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า แต่เดิมนัน้รัฐบาลได้วางแผนท่ีจะผ่อน
คลายข้อจ ากดัชายแดนในวนัพุธนี ้(1 ธ.ค.) เพ่ืออนุญาตให้ผู้ ถือวีซ่าออสเตรเลีย รวมถึงแรงงานท่ีมีทกัษะ และนกัเรียนต่างชาติ ตลอดจนนั กท่องเท่ียว
จากญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ สามารถเดนิทางเข้าประเทศได้ แถลงการณ์ของรัฐบาลระบวุา่ "การระงบัเปิดพรมแดนชัว่คราวนัน้จะช่วยให้ออสเตรเลียสามารถ
รวบรวมข้อมูลท่ีต้องการเพ่ือท าความเข้าใจกับสายพันธุ์โอไมครอนได้ดียิ่งขึน้" ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีก าลังพยายามเพิ่มประสิทธิภาพวั คซีนในการ
ป้องกนัโควดิสายพนัธุ์โอไมครอน, การเจ็บป่วย รวมถงึการแพร่ระบาด 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียกลับมากังวลสายพัธ์ุโอไมครอนอีกครัง้ หลังวัคซีนท่ีมีอยู่อาจมีประสิทธิภาพป้องกันได้ไม่มากท่ีควร ตลาดหุ้นโตเกียว ดชันี
นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดร่วงเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนั โดยปิดท่ีระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 8 เดือน ท่ีระดบั  87, 81.76 จุด ร่วงลง 468.16 จุด หรือ -
1.63% ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าท่ีสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 7 ต.ค.เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกเก่ียวกบัประสิทธิภาพของวคัซีนท่ีมีอยู่ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์
โอไมครอน ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกง ดชันีฮัง่เส็งปิดภาคเช้าท่ีระดบั 83 ,591.6  จุด ลดลง 860.56 จุด หรือ -1.09% โดยปรับตวัลงต่อเน่ืองจากเม่ือวานนีซ้ึง่
ปิดร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 1 ปี ด้วยเหตผุลเดียวกนัจากความวติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอไมครอน ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก  

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเทียบเยน จากแรงซือ้ตามทิศทางตลาดหุ้น สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เล็กน้อยแตะกรอบบน 113 เยนในการซือ้
ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้โดยนกัลงทุนได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์เน่ืองจากมีความต้องการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียงมากขึน้ ห ลงัดชันีนิกเกอิต
ลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึน้ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งเม่ือคืนนี ้ส านกัข่ าวเกียวโดรายงานว่า ณ 
เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.78-113.73 เยน เทียบกบั 113.4 -113.5  เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 113.56-113.5  เยนท่ีตลาด
โตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้

  

  

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ SiamBlockchain 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 29 พ.ย. 22.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนต.ค.   7.5%** -2.3% 

วนัองัคารท่ี 30 พ.ย. 03.05น. สหรัฐฯ 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. 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 

 
 

 

 

 


