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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัลงต่อเนื่องต ่ากว่า 1,800 ดอลลาร ์
โดยสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัแขง็คา่กดดนัตลาดทองค า จากขอ้มลู
เศรษฐกจิสหรฐัทีแ่ขง็แกร่ง โดย GDP ประจ าไตรมาส 3/2564 
ขยายตวั 2.1% และจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานต ่าสดุนบัตั งงแต่
วนัที ่15 พ.ย. 2512 สว่นดชันี PCE พืงนฐานพุ่งขึงนมากสดุนบัตั งงแต่
เดอืนพ.ย. 2533 และการพุ่งขึงนของอตัราผลตอบแทนพนับตัร
รฐับาลสหรฐั ท าใหเ้จา้หน้าทีเ่ฟดสนบัสนุนใหม้กีารเร่งปรบัลดวงเงนิ 
QE สง่ผลใหเ้ฟดปรบัขึงนอตัราดอกเบีงยเรว็กว่าทีค่าดไว ้ ทางดา้น
กองทุน SPDR Gold Trust ถอืทองค าเท่าเดมิ 

 วนันีงตลาดการเงนิสหรฐัปิดท าการ เนื่องในวนัขอบคุณพระเจา้ ท าให้
คนืนีงสหรฐัไม่มกีารประกาศตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญั  สว่นพรุ่งนีง
ตลาดการเงนิสหรฐัเปิดท าการครึง่วนั เนื่องในวนั Black Friday 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 
เน่ืองจากขาดปจัจยัทีเ่ขา้มากระทบต่อตลาด เน่ืองจากวนันีงตลาด
การเงนิสหรฐัปิดท าการและสหรฐัไม่มกีารประกาศตวัเลขเศรษฐกจิที่
ส าคญั ทั งงนีงคาดจะราคาทองค าจะสรา้งฐานทีแ่นวรบั 1,770-1,780 
ดอลลาร ์โดยมแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์และ 1,810 ดอลลาร ์
 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,788.30 -0.4 1,780/1,770 1,800/1,810 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

25 พฤศจิกายน 2564 

 

ทองค ำปรบัลงต่อเน่ืองต ำ่กว่ำ 1,800 ดอลลำร ์

วนัน้ีตลำดกำรเงินสหรฐัปิดท ำกำร เน่ืองในวนัขอบคณุพระเจ้ำ  

รำคำทองค ำคำดสร้ำงฐำนท่ีแนวรบั 1,770- 1,780 ดอลลำร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,300 +100 28,100/27,950 28,400/28,550 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (24/11/64) 
รบัซืงอ      

28,200 

ขายออก            

28,300 

Gold Indicators (24/11/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 991.11 - 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 96.83 +0.83 

ดชันีดำวโจนส ์ 35,804.38 -9.42 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 82.25 -0.6 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 33.36 +0.24 

 



 

 

 

 

 

(24/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Z21 28,400 +120  3,396 7,024 

GF10G22 28,430 +110 2,600 5,495 

GF10J22 28,470 +120 1,299 2,879    

 
GF10Z21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,350 -50 28,280/28,120 28,560/28,690 

 การเขา้ซืงอเกง็ก าไรการฟืงนตวัแนะน าเมือ่ราคาทอง Spot ปรบั
ลงมาที ่1,770 ดอลลาร ์ (GF 28,120 บาท) โดยมจีดุขายตดั
ขาดทุนที ่1,760 ดอลลาร ์(GF 27,910 บาท)  

(24/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,794.70 -3.40 31,658 37,990 

GOH22 1,800.50 -3.10 13,187 25,049 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOZ21 1,787.80 -6.30  20,990 23,794 

GOH22 1,792.40 -7.20  12,131 20,583 

   

     
GOZ21 

 
Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,787.80 -6.30  1,781/1,771 1,801/1,811 
 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซืงอจากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซืงอสะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

การเขา้ซืงอเกง็ก าไรการฟืงนตวัแนะน าเมื่อราคา GOZ21 ปรบั
ลงมาที ่ 1,771 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,761 
ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซืงอ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10Z21 28,350 -50 1,340 6,085 
GF10G22 28,390 -50 864 5,010 
GF10J22 28,420 -60 430 2,506    

 



 

  

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot เมื่อวานปรบัลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ตามทศิทางราคาทองค า แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot 
คาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมแีนวรบัอยูท่ี ่23-23.30  
ดอลลาร ์สว่นแนวตา้นอยู่ที ่24 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเขา้
ซืงอเกง็ก าไรทีร่าคา SVFZ21 23.30 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23 ดอลลาร ์
 

 

แนวโน้มค่าเงนิบาทในวนันีงมทีศิทางอ่อนค่า เน่ืองจาก
ปจัจยัดอลลารแ์ขง็ค่าขึงน โดยตลาดจบัตา Flow จาก
ทองค าทีส่ง่ผลใหบ้าทอ่อนค่าอยา่งรวดเรว็  โดย USD 
Futures เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.20 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 33.50 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำ ขำนรบัเจ้ำหน้ำท่ีเฟดหนุนเร่งลด QE 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึงนเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซืงอขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (24 
พ.ย.) หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีธ่นาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนุนใหม้กีารเร่งปรบัลดวงเงนิในโครงการซืงอพนัธบตัรตามมาตรการผอ่น
คลายเชงิปรมิาณ (QE) ซึง่จะท าใหเ้ฟดปรบัขึงนอตัราดอกเบีงยเรว็กว่าทีค่าดไว ้  ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึงน 0.39% แตะที ่96.8639 เมื่อคนืนีง 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก 50 เซนต ์นลท.ช้อนซ้ือหลงัรำคำร่วงหนัก 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (24 พ.ย.) โดยไดป้จัจยัหนุนจากแรงชอ้นซืงอเกง็ก าไรหลงัสญัญา
ทองค าร่วงลงตดิต่อกนั 4 วนัท าการ อย่างไรกด็ ีสญัญาทองค าขยบัขึงนเพยีงเลก็น้อย เน่ืองจากนกัลงทุนสว่นใหญ่เทขายทองค าใน
ฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยัหลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่ง    ทั งงนีง สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึงน 50 เซนต ์หรอื 0.03% ปิดที ่1,784.3 ดอลลาร/์ออนซ ์  สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. 
เพิม่ขึงน 6.1 เซนต ์หรอื 0.26% ปิดที ่23.496 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดลบ 11 เซนต ์กงัวลสตอ็กน ้ำมนัดิบสหรฐัพุ่ง 

          สญัญาน งามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (24 พ.ย.) หลงัมรีายงานว่าสตอ็กน งามนัดบิของ
สหรฐัพุ่งขึงนสวนทางกบัการคาดการณ์ของนกัวเิคราะห ์ ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาท่าทขีองกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน งามนั (โอเปก) และ
ชาตพินัธมติร หรอืโอเปกพลสั ในการตอบโตม้าตรการของสหรฐัและประเทศพนัธมติรทีต่ดัสนิใจระบายน งามนัดบิจากคลงัส ารอง    
ทั งงนีง สญัญาน งามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 11 เซนต ์หรอื 0.1% ปิดที ่78.39 ดอลลาร/์บารเ์รล          สญัญาน งามนัดบิเบ
รนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนม.ค. ลดลง 6 เซนต ์หรอื 0.1% ปิดที ่82.25 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดลบ 9.42 จดุ ผิดหวงัผลประกอบกำรบริษทัจดทะเบียน 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (24 พ.ย.) หลงัจากบรษิทัจดทะเบยีนรายใหญ่ซึง่รวมถงึนอรด์สต
รอม และแก๊ป องิค ์ เปิดเผยผลประกอบการทีต่ ่ากว่าคาด อย่างไรกด็ ี ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยไดป้จัจยั
หนุนจากแรงซืงอหุน้กลุ่มกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ และกลุ่มเทคโนโลย ี  ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่ 35,804.38 จุด ลดลง 
9.42 จุด หรอื -0.03%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,701.46 จุด เพิม่ขึงน 10.76 จุด หรอื +0.23% และดชันี Nasdaq ปิดที ่15,845.23 จดุ 
เพิม่ขึงน 70.09 จุด หรอื +0.44% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 
 
 
WHO เตือนยอดตำยโควิดในยโุรป-เอเชียกลำงจ่อทะล ุ2.2 ล้ำนรำยภำยในมี.ค.ปีหน้ำ 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) คาดการณ์ว่า ยอดผูเ้สยีชวีติจากโรคโควดิ-19 ในภูมภิาคยุโรปและเอเชยีกลางอาจจะพุง่แตะ
ระดบัมากกว่า 2.2 ลา้นรายภายในเดอืนม.ีค.ปีหน้า ขณะทีห่ลายประเทศยงัคงต่อสูก้บัการแพร่ระบาดทีเ่พิม่ขึงนของไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธเ์ดลตา   ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า ส านกังานของ WHO ประจ ายโุรปไดเ้ผยแพร่ตวัเลขคาดการณ์ล่าสดุเมื่อวานนีง (23 
พ.ย.) ในช่วงเวลาที ่53 ประเทศของภมูภิาคดงักล่าวมยีอดผูเ้สยีชวีติจากโควดิ-19 ทะล ุ1.5 ลา้นรายแลว้ โดยขณะนีงไวรสัเดลตาได้
กลายมาเป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหม้ผีูเ้สยีชวีติจ านวนมากทั งงในยุโรปและเอเชยีกลาง ซึง่ปจัจบุนัภมูภิาคแห่งนีงมยีอดผูเ้สยีชวีติรายวนั
เกอืบ 4,200 ราย เพิม่ขึงนเป็นสองเท่าจากจ านวนผูเ้สยีชวีติรายวนั ณ สิงนเดอืนก.ย.  ทั งงนีง ส านกังาน WHO ประจ ายโุรปตั งงอยู่ใน
เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ซึง่ท าภารกจิทีค่รอบคลุมยุโรป รวมทั งงอสิราเอล, ตุรก ี และประเทศในเอเชยีกลางซึง่ไดแ้ก่
คาซคัสถาน, ครีก์ซีสถาน, ทาจกิสิสถาน, เตริก์เมนิสถาน และอุซเบกสิถาน    ดร.ฮานส ์ เฮนร ีคลจู ผูอ้ านวยการ WHO ประจ า
ภูมภิาคยุโรปกล่าวว่า "การทีจ่ะใชช้วีติร่วมกบัไวรสัและด าเนินชวีติประจ าวนัต่อไปใหไ้ดน้ั งน เราจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีดว้ย ซึง่
หมายความว่าตอ้งฉีดวคัซนีตามโดสมาตรฐาน และตอ้งฉีดวคัซนีเขม็บสูเตอรเ์มื่อรฐับาลก าหนด นอกจากนีง ยงัตอ้งด าเนินการตาม
มาตรการป้องกนัใหเ้ป็นวถิชีวีติปกต"ิ 
 
"เฟำชี" แนะชำวมะกนัท่ีได้วคัซีนครบโดสแล้วควรฉีดเขม็บสูเตอรด้์วย 
          นายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานดา้นการควบคมุโรคโควดิ-19 ของท าเนียบขาว กล่าวว่า ชาว
อเมรกินัทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบโดสแลว้ควรฉดีวคัซนีเขม็บสูเตอรด์ว้ย พรอ้มกบักล่าวว่า ในวนัขา้งหน้าวคัซนีบู
สเตอรจ์ะกลายเป็นมาตรฐานของสหรฐัทีก่ าหนดว่าผูไ้ดร้บัเขม็บสูเตอรเ์ท่านั งนทีถ่อืว่าฉีดวคัซนีครบโดสแลว้  ส านกัขา่วรอยเตอร์
รายงานว่า นายแพทยเ์ฟาชแีละผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคอกีหลายคนคาดการณ์ว่า โรคโควดิ-19 จะเปลีย่นผ่านจากโรคทีแ่พร่ระบาดทัว่
สหรฐัไปเป็นโรคประจ าถิน่ในช่วงฤดใูบไมผ้ลปีิหน้า ซึง่หมายความว่าโควดิ-19 จะยงัคงแพร่กระจายในระดบัต ่าลง สง่ผลกระทบ
น้อยลงในวงแคบลง แต่กย็งัคงมกีารระบาดอย่างมนียัส าคญัในปีต่อ ๆ ไป  อย่างไรกด็ ี ผูเ้ชีย่วชาญบางคนมคีวามกงัวลเกีย่วกบั
จ านวนผูต้ดิเชืงอในสหรฐัทีเ่พิม่ขึงนในช่วงไม่กีส่ปัดาหท์ีผ่่านมา โดยการตดิเชืงอมแีนวโน้มว่าจะเร่งตวัขึงนเมื่อชาวอเมรกินัเดนิทางและ
รวมกลุ่มกนัมากขึงนเพื่อร่วมงานเทศกาลวนัขอบคุณพระเจา้ของสหรฐัในสปัดาหน์ีง ตลอดจนเทศกาลวนัหยุดอื่น ๆ ทีก่ าลงัจะมาถงึ    
"เราตอ้งการใหค้นทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ ไปฉีดเขม็บสูเตอรใ์หไ้ดม้ากทีส่ดุ" นายแพทยเ์ฟาชกีล่าวใหส้มัภาษณ์ส าหรบัการประชมุ 
Reuters Next 
 
ค่ำเงินลีรำของตรุกีร่วง 3% กงัวลเงินเฟ้อพุ่ง-เศรษฐกิจชะลอตวั 
          ค่าเงนิลรีาของตุรกรี่วงลงอกีครั งงใกลแ้ตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์  เน่ืองจากนกัลงทุนวติกกงัวลเกีย่วกบัเงนิเฟ้อทีพุ่่ง
ขึงน รวมทั งงผลกระทบทางเศรษฐกจิ  ณ เวลา 14.03 น.ตามเวลาไทย ค่าเงนิลรีา ดิง่ลง 3% แตะที ่13.1500 ลรีาต่อดอลลาร ์ก่อนที่
จะไต่ขึงนมาอยู่ทีร่ะดบั 13.05 ลรีาต่อดอลลาร ์ หลงัจากเมื่อวานนีงร่วงแตะระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ที่ 13.45 ลรีาต่อดอลลาร ์  
ค่าเงนิลรีาดิง่ลงอย่างต่อเนื่อง หลงัจากทีท่รุดตวัลง 15% เมื่อวานนีง ภายหลงัจากทีป่ระธานาธบิดเีรเซป ตอยยบิ เออรโ์ดกนั ผูน้ า
ตุรกไีดอ้อกมาปกป้องการใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงนิของรฐับาล แมอ้ตัราเงนิเฟ้อพุ่งขึงนเกอืบ 20% กต็าม   นอกจากนีง 
ค่าเงนิลรีายงัถูกกดดนัจากการแขง็ค่าของดอลลาร ์ ซึง่ดอลลารไ์ดด้ดีตวัขึงนขานรบัการทีป่ระธานาธบิดโีจ ไบเดนตดัสนิใจเสนอชื่อ
นายเจอโรม พาวเวล ใหด้ ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เป็นสมยัที ่2 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 22 พ.ย. 64 ยโุรป 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.ของยโูรโซน -7 -5 -5 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดขายบ้านมอืสองเดือนต.ค.(ล้านยนูิต) 6.34 6.20 6.29 

23 พ.ย. 64 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.ของยโูรโซน 58.6 57.5 58.3 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของยโูรโซน 56.6 53.6 54.6 

 จีน 21.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนต.ค.โดย conference 
Board 

0.3%  0.6% 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. 59.1 59.3 58.4 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. 57.0 59.1 58.7 

24 พ.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. 54.2 53.5 53.2 

 สหรัฐ 20.30 น. จีดีพีไตรมาส 3 (ประมาณการครัง้ที่ 2) (q/q) 2.1% 2.2% 2.0% 

 สหรัฐ 20.30 น. ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนเดือนต.ค.(m/m) -0.5% 0.2% -0.3% 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ 199,000 259,000 270,000 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) 
พืน้ฐานเดือนต.ค. (m/m) 

0.4% 0.4% 0.2% 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย.ของม.มิชิแกน 67.4 66.8 66.8 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนต.ค. (ยนูติ) 745,000 801,000 742,000 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) 1.0 -1.7 -2.1 

25 พ.ย. 64 สหรัฐ 2.00 น. การเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC    

 ยโุรป 19.30 น. การเปิดเผยรายงานการประชมุของธนาคารกลางยโุรป    


