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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,771.50-1,793.79 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีการดีดตวัขึน้ไปก่อนจะเผชิญแรงขายท าก าไรออกมาแตย่งัอยู่ในกรอบ หลงัจากวานนีร้าคาทองค า
ได้ปิดปรับตวัลงมา 10.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองจากนาย เจอโรม พาเวล ประธานเฟด เผยถึงเวลาแล้วท่ีต้องเลิกใช้ค าว่า “ชัว่คราว” เก่ียวกับอตัราเงินเฟ้อ พร้อมส่งสญัญาณพิจารณา
สิน้สดุกระบวนการ taper QE ให้เร็วขึน้อีก 2-3 เดือน ในวนันีร้าคาทองค ายงัถกูกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียอย่างฮ่องกงและตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นท่ีปิดในแดนบวก จากนกัลงทนุเข้าช้อนซือ้หุ้นหลงั
ตลาดร่วงลงก่อนหน้านีจ้ากการระบาดสายพนัธุ์โอไมครอน รวมถึงสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินเยน ด้านส านกังานงบประมาณแหง่สภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) เตือนว่า 
งบประมาณของสหรัฐอาจหมดลงก่อนสิน้เดือนธ.ค.นี ้หากสภาคองเกรสไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี ้ซึง่อาจท าให้รัฐบาลสหรัฐเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนี ้ประกอบกบัรัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้เน้นย า้
ถึงความส าคญัของความร่วมมือระหว่างสหรัฐและญ่ีปุ่ นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัอินโดแปซฟิิกและทัว่โลก เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่ นและมหาอ านาจภมูิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือรักษาสนัตภิาพ
และเสภียรภาพและต้านอิทธิพลของจีน ประเด็นดงักล่าวช่วยหนนุราคาทองค า ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.จากADP, ดชันีภาคการผลิตเดือน
พ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) และการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนต.ค.ของสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยการเข้าซือ้มีแนวรับบริเวณ 1,769-
1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,766 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบ้างสว่นหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,796-1,815 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
01-12-2021 16:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,773.90 1,779.50 5.60 0.32 

Spot Silver ($) 22.82 22.83 0.01 0.04 

10 Baht Gold Futures (GF10Z21) 28,780 28,550 -230 -0.80 

50 Baht Gold Futures (GFZ21) 28,760 28,550 -210 -0.73 

Gold Online Futures (GOZ21) 1,798.70 1,781.00 -17.70 -0.98 

Silver Futures (SVFZ21)  22.94 22.85 -0.09 -0.39 

ดชันดีอลลาร ์ 95.91 96.07 0.16 0.17 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

        1,766   1,751  1,732 

        1,796   1,815  1,833 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาแกว่งตัวในกรอบเพื่อพยายามสร้างฐานราคา 
ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,769-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาส
ดีดตวัขึน้ โดยราคาจะพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,796-1,815 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แตห่ากหลดุแนวรับแรก กรอบด้านลา่งจะอยู่ท่ี 1,751 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,796-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,769-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อ
เพื่อรอดูแนวรับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้
ตดัขาดทนุ 
Open New  รอเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,769-1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลด
พอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลุด 1,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาดีดตวัขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,796-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท า
ก าไร 
 



 

 

 (+) การคลังสหรัฐจ่อถังแตกอีกรอบก่อนสิน้เดือนนี ้หากไม่เพิ่มเพดานหนี ้ ส านักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) เตือนว่า 
งบประมาณของกระทรวงการคลังสหรัฐอาจจะหมดลงก่อนสิน้เดือนธ.ค.นี ้หากสภาคองเกรสไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี ้รายงานล่าสุดของ  CBO ระบุว่า 
ขณะนีห้นีส้ินของกระทรวงการคลงัสหรัฐพุ่งชนเพดานรอบใหม่ท่ีระดบั 28.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ซึง่ท าให้กระทรวงการคลังไม่สามารถกู้ ยืมเงินได้อีก
ภายใต้กระบวนการด าเนินงานตาม ทางด้านนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐคาดการณ์วา่ หนีส้ินของรัฐบาลสหรัฐจะพุ่งชนเพดานในวนัท่ี 15 ธ.ค.
นี ้ซึง่ช้ากว่าท่ีเธอคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีใ้นวนัท่ี 3 ธ.ค.เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ นางเยลเลนยังกล่าวด้วยว่า สถานการณ์ดงักล่าวอาจท าให้รัฐบาล
สหรัฐเผชิญกบัการผิดนดัช าระหนี ้ซึง่อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และบัน่ทอนสถานะของสกลุเงินดอลลาร์ซึง่เป็นสกลุเงินส ารองของโลก 

 (+) เยลเลนขานรับความร่วมมือญ่ีปุ่น-สหรัฐ หวังร่วมมือต้านอิทธิพลจีน นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้สนทนาทางโทรศพัท์กบันาย
ชุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีคลังญ่ีปุ่ น "นางเยลเลนขานรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและญ่ีปุ่ นเพ่ือด าเนินการในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัภูมิ ภาคอินโด-แปซิฟิก
และทัว่โลก" "ทา่นรัฐมนตรีคลงัรอคอยท่ีจะได้เดินหน้ากระชบัความสมัพนัธ์ระดบัทวิภาคีและท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกบัญ่ีปุ่ น เพ่ือสร้างผลประโยชน์
สงูสุดระหวา่งกนั อาทิ การสนบัสนนุการฟืน้ฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 " ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีในช่วงเวลาท่ีสหรัฐกระชบัความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่ นและ
มหาอ านาจอ่ืน ๆ เพ่ือรักษาสนัตภิาพและเสภียรภาพในอินโดแปซฟิิก โดยหวงัที่จะต้านทานการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน ซึง่รวมถงึกรณีของไต้หวนัด้วย 

 (+) อังกฤษพบผู้ติดเชือ้โอไมครอนในสหราชอาณาจักรแล้ว 22 ราย นายซาจิด จาวดิ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขององักฤษเผย องักฤษตรวจ
พบผู้ตดิเชือ้สายพนัธุ์โอไมครอนแล้วจ านวน 22 รายในสหราชอาณาจกัร (UK) และตวัเลขดงักล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้  "ขณะนี ้ตวัเลขผู้ตดิเชือ้ยงัคง
อยู่ในระดบัต ่ามาก โดยในขณะนีพ้บผู้ตดิเชือ้แล้ว 22 รายใน UK และตวัเลขผู้ตดิเชือ้จะเพิ่มขึน้อย่างแน่นอน" นายจาวดิเผยกบัส านกัข่าวสกาย นิวส์ 

 (+) เกาหลีใต้พบผู้ตดิโควิดใหม่ทะลุ 5,000 คน วติกโอไมครอนแพร่เข้าประเทศ ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคเกาหลี (KDCA) ได้ออกมาเปิดเผยใน
วนันีว้่า เกาหลีใต้มีผู้ติดเชือ้โควดิ-19 รายใหม่ตอ่วนัทะล ุ5,000 คนเป็นครัง้แรก ขณะที่มีความวิตกเพิ่มขึน้เก่ียวกบัไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนซึง่คาดว่าได้
แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศแล้ว ทัง้นี ้เกาหลีใต้ตรวจพบผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 รายใหม่จ านวน 5,123 คนในวนัองัคาร (30 พ.ย.) ซึง่ทะลุระดบัสูงสดุก่อนหน้านีท่ี้ 
4,115 คนในวนัท่ี 23 พ.ย. ส่วนตวัเลขผู้ ป่วยวิกฤตแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ท่ี 723 คน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ รัฐบาลเกาหลีใต้เฝ้าระวงัอย่าง
สูงเก่ียวกับไวรัสโอไมครอนซึง่สร้างความหวัน่วิตกไปทัว่โลก หลงัตรวจพบผู้ ต้องสงสัยติดเชือ้สายพันธุ์ดงักล่าวเป็นครัง้แรกในวนัอังค าร โดยเจ้าหน้าท่ี
ด้านสขุภาพเปิดเผยวา่ จะทราบผลทดสอบเพิ่มเตมิภายในวนันี ้

 (+) นักเศรษฐศาสตร์ช่ือดังเช่ือ บิทคอยน์ไม่มีทางเป็นสกุลเงินของโลกได้  Mohamed El-Erian หวัหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ Allianz บริษัท
ให้บริการการเงินได้ออกมากล่าววา่ บิทคอยน์ไม่มีทางท่ีจะเป็นสกุลเงินของโลกและไม่มีวนัท่ีจะแทนท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม
เขาเช่ือว่า เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ยงัคงอยู่ในระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจและไม่อาจท่ีจะวางกฎเกณฑ์ในการควบคมุก ากบัได้เขาได้ให้สมัภาษณ์เร่ืองนี ้
ผ่านทางส านกัข่าว CNBC เก่ียวกบัทิศทางอนาคตของเหรียญคริปโต โดยเฉพาะเหรียญบิทคอยน์เอาไว้ เขาเช่ือว่าเหรียญบิทคอยน์เป็นเหรียญท่ีสร้าง
ความป่ันป่วนให้กบัระบบการเงินโลกก็จริง แตเ่ขาย า้วา่เหรียญบทิคอยน์ไม่อาจเป็นสกลุเงินของโลกได้เม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังเฟดส่งสัญญาณยุติ QE เร็วกว่าคาด สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตราโตเกียวเช้านี ้โดยได้รับแรงหนนุจากการคาดการณ์ท่ีวา่ ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ระหวา่งสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะกว้างขึน้อีก หลงัจากนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณยุติโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าท่ีคาดไว้ ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.46-113.50 เยน เทียบกับ 113.09-113.19 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 
113.88-113.90 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวนัศกุร์ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียฟ้ืนตัวหลังเม่ือวานนีป้รับตัวลดลงไปมาก ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,576.89 จดุ เพิ่มขึน้ 13.00 จดุ หรือ +0.36% จากการพุ่ง
ขึน้ของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มพลงังาน อีกทัง้ดชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 27,935.62 จุด เพิ่มขึน้ 113.86 จุด หรือ +0.41% โดยยุติการ
ร่วง 3 วนัติดต่อกัน ดัชนีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าท่ีระดับ 23,804.87 จุด เพิ่มขึน้ 329.61 จุด หรือ +1.40% เช่นเดียวกับดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้ นเกาหลีใต้ 
(KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,899.72 จดุ เพิ่มขึน้ 60.71 จดุ หรือ +2.14% หลงัร่วงลงถงึ 6 วนัตดิตอ่กนัจนแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 52 สปัดาห์เม่ือวานนี ้โดยตา่ง
ฟืน้ตวัหลงัจากร่วงลงอย่างหนกัเม่ือวานนีจ้ากความกงัวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอน 

 

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   19.1%** 19.7% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย.   61.8** 68.4 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก CB   109.5** 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 ข้อมลูวนัที ่27 พฤศจิกายน 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


