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rytLevel 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,782 1,808 

L2 1,777 1,813 

L3 1,772 1,818 

Date  29 Nov 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,782 

  Target 1,808 

Stoploss 1,770 

แนะแนวทางการลงทุน         

     ราคาทองค าฟ้ืนตัวขึ้นจากแรงช้อนซ้ือ
หลังจากสัญญาทองร่วงลงอย่างหนักเม่ือวัน
ศุกร์ที่ผ่านมา  จากข่าวการพบไวรัสโควิด-
19 สายพันธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต้ได้ผลักดันให้
นักลงทุนแห่ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย ในเบ้ืองต้นยงัมองแค่รีบาวน์ระยะ
ส้ัน ๆ  แนะเข้าซ้ือเก็งก าไรระยะส้ัน ๆ ไป
ก่อน  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

         ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัศุกร์ (26 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนพา
กนัขายสินทรัพยเ์ส่ียงและเขา้ซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่  
          รัฐบาลองักฤษไดป้ระกาศระงบัเท่ียวบินจาก 6 ประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นการชัว่คราวซ่ึงไดแ้ก่ นามิเบีย, เลโซโท, ซิมบบัเว, บอตสวานา, เอ
สวาตีนี และแอฟริกาใต ้โดยนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขององักฤษแถลงว่า นบัตั้งแต่ช่วงเท่ียงของวนัศุกร์ท่ี 26 พ.ย.เป็นตน้ไป ทั้ง 6 
ประเทศเหล่าน้ีจะถูกรวมอยูใ่นบญัชีรายช่ือสีแดง (Red List) และเท่ียวบินท่ีมาจาก 6 ประเทศเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้องักฤษเป็นการ
ชัว่คราว   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวนัศุกร์ (26 พ.ย.) เน่ืองจากข่าวการพบไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ในแอฟริกาใต้
ไดผ้ลกัดนัใหน้กัลงทุนแห่ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งจบัตาดูตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์ ไดแ้ก่  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันีภาคการผลติ เฟด 
สาขาดลัลสั  ดชันีราคาบา้นในเขต 20 เมืองใหญ่  ดชันีราคาบา้น FHFA  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้ง ชิคาโก  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค  การจา้งงานนอกภาคเกษตร ADP 

ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีภาคการผลิต ISM   ค่าใชจ่้ายดา้นกอ่สร้าง  สรุปรายงานสภาพเศรษฐกิจ  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  การจา้งงาน
นอกภาคเกษตร  อตัราการว่างงาน  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชัว่โมง  ค  าสั่งซ้ือโรงงาน ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคบริการ  เป็นตน้ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,785.5 +1.20 

Silver 23.107 -0.389 

WTI Crude 68.15 -10.24 

Dow Jones 34,899.34 -905.04 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
 19/11/64 991.11 991.11 0.00 

22/11/64 00.0 00.0 0.00 

23/11/64 00.0 00.0 0.00 

24/11/64 00.0 00.0 0.00 
25/11/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัศุกร์ (26 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนพากนัขาย
สินทรัพยเ์ส่ียงและเขา้ซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัการพบ
ไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่  
     รัฐบาลองักฤษไดป้ระกาศระงบัเที่ยวบินจาก 6 ประเทศในทวีปแอฟริกาเป็น
การชัว่คราวซ่ึงไดแ้ก่ นามิเบีย, เลโซโท, ซิมบบัเว, บอตสวานา, เอสวาตีนี และ
แอฟริกาใต ้โดยนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขององักฤษแถลง
ว่า นบัตั้งแต่ช่วงเท่ียงของวนัศุกร์ท่ี 26 พ.ย.เป็นตน้ไป ทั้ง 6 ประเทศเหล่าน้ีจะถูก
รวมอยูใ่นบญัชีรายช่ือสีแดง (Red List) และเท่ียวบินท่ีมาจาก 6 ประเทศเหล่าน้ีจะ
ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้องักฤษเป็นการชัว่คราว    
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สหรัฐฯ 

CDC สหรัฐเฝ้าระวัง เผยยงัไม่พบผู้ติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุ "โอไมครอน" 
      ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์ (26 พ.ย.) ว่า ยงัไม่พบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน 
(Omicron) ในสหรัฐ ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุใหม่ที่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุวา่เป็นสายพนัธ์ุที่น่าวิตก 
ซีเอน็บีซีรายงานว่า ไวรัสโอไมครอน หรือ B.1.1.529 ถูกตรวจพบคร้ังแรกในแอฟริกาใต ้และไดส้ร้างความวิตก เน่ืองจากจ านวนผูติ้ดเช้ือ
โควิดพุ่งข้ึนอยา่งรวดเร็วในจงัหวดักวัเตง็ของแอฟริกาใต ้  
      ทั้งน้ี WHO จะก าหนดสายพนัธ์ุของไวรัสโควิด-19 เป็นสายพนัธ์ุท่ีน่าวิตก เม่ือสายพนัธ์ุนั้นสามารถแพร่เช้ือไดม้ากข้ึน, รุนแรงข้ึน 
หรือมีความสามารถมากข้ึนในการหลบเลี่ยงวคัซีนหรือการรักษา 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเล็งประชุมสุดยอดร่วมกับผู้น าอาเซียนเดือนม.ค.ปีหน้าที่วอชิงตัน 
       สหรัฐอเมริกาวางแผนจดัการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน กบัผูน้  าประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ณ กรุงวอชิงตนั ในเดือนม.ค.ปีหนา้   ส านกัข่าวเกียวโดรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวจากอาเซียนว่า สหรัฐเสนอ
ใหจ้ดัการประชุมสุดยอดในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนม.ค. และก าลงัประสานกบัประเทศสมาชิกอาเซียนวา่จะจดัข้ึนในวนัใด  การประชุม
สุดยอดคร้ังน้ีจะถือเป็นการประชุมแบบเจอตวัจริงคร้ังแรกระหว่างนายไบเดนกบัผูน้  าประเทศอาเซียน นบัตั้งแต่เขาเขา้รับต าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐเม่ือเดือนม.ค.ปีน้ี โดยสหรัฐใหค้วามส าคญักบัอาเซียนท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนิ 
        ทั้งน้ี แหล่งข่าวเปิดเผยวา่ ก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผูน้  าสหรัฐกบัผูน้  าอาเซียน นายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐ จะเดินทางเยอืนประเทศอาเซียนบางประเทศก่อนในเดือนธ.ค. ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

 
 

รัสเซีย 

รัสเซียยืนยนัไม่มีแผนบุกยเูครนตามที่สหรัฐอ้าง 
       นายเซอร์เก นาริชกิน ผูอ้  านวยการหน่วยขา่วกรองต่างประเทศของรัสเซีย เปิดเผยในวนัเสาร์ (27 พ.ย.) ว่า รัสเซียไม่มีแผนบุกยเูครน
ตามที่สหรัฐกล่าวอา้งแต่อยา่งใด    นายนาริชกินใหส้ัมภาษณ์กบัรายการทีวีในรัสเซียว่า ขอ้กล่าวหาดงักล่าวเป็น "การชวนเช่ือที่ประสงค์
ร้าย" ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ซ่ึงจะท าใหค้วามขดัแยง้ในยเูครนตะวนัออกทวีความรุนแรงข้ึน  ขณะเดียวกนั นายดมิทรี เปสคอฟ 
โฆษกประจ าท าเนียบเครมลิน กไ็ดอ้อกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่มีการเผยแพร่ในโลกตะวนัตกและในยเูครน ซ่ึงระบุว่ารัสเซียมีแผนบุก
ยเูครน   
       ทั้งน้ี เม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมา (26 พ.ย.) ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผูน้  ายเูครน เปิดเผยว่า หน่วยข่าวกรองของยเูครนคน้พบ
แผนการโค่นลม้อ  านาจรัฐบาลยเูครน โดยแผนดงักล่าวมีความเกี่ยวขอ้งกบัชาวรัสเซียกลุ่มหน่ึง อยา่งไรกดี็ ปธน.เซเลนสกีไม่ไดอ้อก
ความคิดเห็นในประเดน็ท่ีว่าท  าเนียบเครมลินมีความเกี่ยวขอ้งกบัแผนการคร้ังน้ีหรือไม่ 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

29 พ.ย.64 EUR 17.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ 
 117.5 118.6 

 EUR 17.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 -6.8 -4.8 

 EUR 20.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 -0.4 % 0.5 % 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย 
 0.7 % -2.3 %  

 USA 22.30 ดัชนีภาคการผลิต เฟด สาขาดัลลัส 
 - 18.3 

30 พ.ย.64 EUR 15.55 อัตราการว่างงาน เยอรมันนี 
 5.3 % 5.4% 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค  4.4% 4.1 % 

 USA 21.00 ดัชนีราคาบ้านในเขต 20 เมืองใหญ่  1.1 % 1.4% 

 USA 21.00 ดัชนีราคาบ้าน FHFA 
 1.0 % 1.0 % 

 USA 21.45 ดัชนีจัดซ้ือจัดจ้าง ชิคาโก 
 68.4 68.4 

 USA 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค  110.7 113.8 

01 ธ.ค.64 EUR 14.00 ยอดค้าปลีก เยอรมันนี  1.0 % -2.5 % 

 EUR 15.55 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี 
 - 57.6 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน 
 - 58.6 

 USA 20.15 การจ้างงานนอกภาคเกษตร ADP  525 K 571 K 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต 
 59.1 59.1 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิต ISM  
 61.1 60.8 

 USA 22.00 ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้าง 
 0.6 % -0.5 % 

02 ธ.ค.64 USA 02.00 สรุปรายงานสภาพเศรษฐกิจ 
 - - 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  3.2% 2.7% 

 EUR 17.00 อัตราการว่างงานยโูรโซน 
 7.3 % 7.4 % 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 245 K 199 K 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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03 ธ.ค.64 EUR 13.55 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ 
 - 53.8 

 USA 20.30 การจ้างงานนอกภาคเกษตร 
 543K 531K 

 USA 20.30 อัตราการว่างงาน 
 4.5% 4.6% 

 USA 20.30 รายได้เฉล่ียต่อช่ัวโมง 
 0.4% 0.4% 

 USA 22.00 ค าส่ังซ้ือโรงงาน 
 0.5 % 0.2 % 

 USA 22.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคบริการ  65.0 66.7 

 


