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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 สปัดาหท์ีผ่า่นมาราคาทองค า Spot ปรบัลดลงหลุด 1,800 ดอลลาร ์ท าจดุ
ต ่าสดุในรอบกวา่ 2 สปัดาห ์หลงัจากประธานาธบิดโีจ ไบเดนประกาศเสนอ
ชื่อนายเจอโรม พาวเวลใหด้ ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
เป็นสมยัที ่ 2 เน่ืองจากเงนิดอลลารแ์ขง็คา่มากทีส่ดุในรอบ 16 เดอืน และ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ 10 ปีเพิม่ขึน้ การทีน่ายเจอ
โรม พาวเวลด ารงต าแหน่งประธานเฟด ตลาดมองวา่จะคมุเขม้นโยบาย
การเงนิมากกวา่นางลาเอล เบรนารด์ ผูว้า่การเฟด แต่ในช่วงปลายสปัดาห์
ราคาทองค าเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เน่ืองจากตลาดการเงนิสหรฐัปิดท า
การในวนัพฤหสั เน่ืองในวนัขอบคุณพระเจา้ แต่เริม่ฟ้ืนตวัขึน้ในวนัศุกรจ์าก
ความวติกเกีย่วกบัรายงานการพบไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หมท่ีอ่าจจะดือ้
วคัซนี ทางดา้นกองทุน SPDR ซือ้ทองค า 7.85 ตนัในสปัดาหท์ีผ่า่นมา  

 สปัดาหน้ี์ตดิตามการเปิดเผยรายงานสรปุภาวะเศรษฐกจิของเฟด 12 เขต  
(Beige Book) และการจา้งงานสหรฐัเดอืนพ.ย. ส าหรบัการเปิดเผยรายงาน 
Beige Book นัน้ ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  จะน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจนโยบายการเงนิในการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที ่
14-15 ธ.ค. สว่นการจา้งงานของสหรฐัจะสง่ผลใหร้าคาทองค าผนัผวน ถา้
การจา้งงานสหรฐัออกมาแตกต่างจากทีต่ลาดคาดไวม้าก 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot สปัดาหน้ี์คาดจะเคลื่อนไหว Sideways up โดย
มแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์ และ 1,820 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบัที่ 1,780 
ดอลลาร ์และ 1,770 ดอลลาร ์

 

 

 
 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,791.60 +3.1 1,780/1,770 1,800/1,820 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

29 พฤศจิกายน 2564 

 

สปัดาหก่์อนทองค าปรบัลดลงท าจดุต า่สดุในรอบกว่า 2 สปัดาห์  

สปัดาหน้ี์ติดตามการจ้างงานสหรฐัเดือนพ.ย. 

ราคาทองค าคาดจะเคล่ือนไหว Sideways up 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,650 -50 28,400/28,250 28,650/28,900 

 

 

ราคาทองแท่ง (บาท) (27/11/64) 
รบัซือ้      

28,550 

ขายออก            

28,650 

Gold Indicators (27/11/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 991.11 - 

ดชันีค่าเงินดอลลาร ์ 96.07 -0.71 

ดชันีดาวโจนส ์ 34,899.34 -905.04 

ราคาน ้ามนัดิบ BRENT (USD) 72.72 -9.53 

บาท/ดอลลารส์หรฐั 33.76 +0.38 

 



 

 

 

 

 

(26/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10Z21 28,870 +440 5,622 7,429 

GF10G22 28,910 +430 3,596 4,941 

GF10J22 28,930 +420 1,631 2,898    

 
GF10Z21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,760 -100 28,530/28,370 28,830/29,140 

 การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมือ่ราคาทอง Spot ปรบั
ลงมาที ่1,780 ดอลลาร ์ (GF 28,530 บาท) โดยมจีดุขายตดั
ขาดทุนที ่1,770 ดอลลาร ์(GF 28,370 บาท)  

(26/11/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOZ21 1,808.00 +13.30 20,522 23,809 

GOH22 1,812.90 +13.30 7,341 16,591 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GOZ21 1,793.30 -14.20  31,259 23,809 

GOH22 1,798.00 -14.30  13,522 16,591 

   

     

 

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 
 Close  chg  Support  Resistance 

1,793.30 -14.20  1,781/1,771 1,801/1,821 
 

 

เกง็ก าไรฝัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
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 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมื่อราคา GOZ21 ปรบั
ลงมาที ่ 1,781 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,771 
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 าไรฝัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงค้าง 

GF10Z21 28,760 -100 3,767 7,429 
GF10G22 28,770 -130 2,135 4,941 
GF10J22 28,830 -100 1,170 2,898    

 



 

  

 

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 เมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมาปรบัลดลง
ต่อเนื่อง ในขณะทีแ่นวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot ในวนัน้ี
คาดเริม่ฟ้ืนตวั โดยคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 23-23.50  
ดอลลาร ์โดยมแีนวรบัอยู่ที ่23 ดอลลาร ์สว่นแนวตา้นอยู่
ที ่23.50  ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFZ21 23.50 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.70 ดอลลาร ์
 

 

ทศิทางค่าเงนิบาทในวนัน้ีคาดแขง็ค่าขึน้ หลงัจากอ่อนค่า
ลงต่อเนื่องในสปัดาหก์่อน สว่นเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า
ลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา 
เน่ืองจากนกัลงทุนพากนัขายสนิทรพัยเ์สีย่งและเขา้ซือ้
สนิทรพัยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวติกเกีย่วกบัการพบ
ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ โดย USD Futures เดอืน
ธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่33.50 บาท/ดอลลาร ์ขณะที่
มแีนวตา้น 33.80 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลลอ่์อนค่า นลท.เทขายจากวิตกโควิดพนัธุใ์หม่ 
          ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา 
(26 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนพากนัขายสนิทรพัยเ์สีย่งและเขา้ซือ้สนิทรพัยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวติกเกีย่วกบัการพบไวรสัโค
วดิ-19 สายพนัธุใ์หม่  ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้
เงนิ ลดลง 0.75% แตะที ่96.0468 ในวนัศุกร ์

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวก 1.2 ดอลล ์วิตกโควิดกลายพนัธุ์หนุนแรงซ้ือ 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา (26 พ.ย.) เน่ืองจากขา่วการพบไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ใน
แอฟรกิาใตไ้ดผ้ลกัดนัใหน้กัลงทนุแห่ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั   ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. เพิม่ขึน้ 1.2 ดอลลาร ์หรอื 0.07% ปิดที ่1,785.5 ดอลลาร/์ออนซ ์แต่สญัญาทองค าร่วงลง 3.6% ใน
รอบสปัดาหน์ี้    สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ร่วงลง 38.9 เซนต ์หรอื 1.66% ปิดที ่23.107 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดร่วง 10.24 ดอลล ์ผวาโควิดกลายพนัธุฉุ์ดตลาด 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดดิง่ลงมากกว่า 13% เมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา (26 พ.ย.) แตะระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 11 สปัดาห ์โดยถูกกดดนัจากความวติกเกีย่วกบัการพบไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ในแอฟรกิาใต ้  ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ 
WTI สง่มอบเดอืนม.ค. ดิง่ลง 10.24 ดอลลาร ์หรอื 13.1% ปิดที ่68.15 ดอลลาร/์บารเ์รล และร่วงลงมากกว่า 10.4% ในรอบสปัดาห์
นี้  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนม.ค. ร่วงลง 9.53 ดอลลาร ์หรอื 11.59% ปิดที ่72.72 ดอลลาร/์บารเ์รล และร่วง
ลงมากกว่า 8% ในรอบสปัดาหน์ี้ 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดด่ิง 905.04 จดุ วิตกโควิดพนัธุใ์หม่ทุบตลาด 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดทรุดตวัลงอย่างรุนแรงเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา (26 พ.ย.) โดยหุน้กลุ่มเดนิทาง, กลุ่ม
ธนาคาร และกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑร์่วงลงอย่างหนกัจากแรงเทขายท่ามกลางความวติกเกีย่วกบัรายงานการพบไวรสัโควดิ-19 สาย
พนัธุใ์หมท่ีอ่าจจะดือ้วคัซนี  ทัง้นี้ ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่ 34,899.34 จุด ร่วงลง 905.04 จุด หรอื -2.53%, ดชัน ี
S&P500 ปิดที ่4,594.62 จุด รว่งลง 106.84 จุด หรอื -2.27% และดชัน ีNasdaq ปิดที ่15,491.66 จุด ร่วงลง 353.57 จุด หรอื -
2.23%    ดชันีดาวโจนสร์่วงลงในวนัศุกรร์ุนแรงทีส่ดุนบัตัง้แต่เดอืนต.ค. 2563 และในรอบสปัดาหน์ี้ ดชันีดาวโจนส ์ร่วง 2%, ดชัน ี
S&P500 รว่ง 2.2% และดชันี Nasdaq ดิง่ลง 3.5%    
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 
 
 
แบงกช์าติญ่ีปุ่ นช้ียงัคงผอ่นคลายนโยบายการเงินเพ่ือบรรลเุป้าเงินเฟ้อ 2% 
          นางจุนโกะ นาคากาวะ สมาชกิคณะกรรมการธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) ระบุว่า การบรรลุเป้าหมายอตัราเงนิเฟ้อทีร่ะดบั 
2% นัน้ไม่ใช่เป้าหมายเพยีงอย่างเดยีวในการด าเนินนโยบายการเงนิของ BOJ เน่ืองจากอตัราเงนิเฟ้ออาจปรบัตวัผนัผวนทีร่าว
ระดบัดงักล่าวในบางช่วงเวลา  ส านกัขา่วบลมูเบริก์รายงานการใหส้มัภาษณ์ของนางนาคากาวะว่า ขณะทีด่ชันีราคาผูบ้รโิภค
ปรบัตวัอยูท่ีร่าวระดบั 0% นัน้ แรงกดดนัขาขึน้กก็ าลงัเพิม่ขึน้ ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน ้ามนัและอาหารทีป่รบัตวัขึน้   
อย่างไรกต็าม นางนาคากาวะระบุว่า BOJ จะยงัคงด าเนินนโยบายการเงนิทีผ่่อนคลายเป็นพเิศษต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเงนิ
เฟ้อทีร่ะดบั 2%   นางนาคากาวะยงักล่าวดว้ยว่า เงนิเยนทีอ่อ่นค่าลงนัน้มทีัง้ผลดแีละผลเสยีต่อเศรษฐกจิญีปุ่่ น ซึง่ในแงห่นึ่งนัน้
ช่วยใหผู้ส้ง่ออกไดก้ าไรเพิม่ขึน้ แต่กท็ าใหบ้รษิทัทีท่ าธุรกจิในประเทศมตีน้ทุนการน าเขา้สนิคา้เพิม่ขึน้ 
 
WHO เผยบคุลากรด้านสาธารณสขุในแอฟริกาเพียง 27% ได้วคัซีนโควิดครบโดส 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยขอ้มลูเมื่อวานน้ี (25 พ.ย.) ว่า มบีุคลากรดา้นสาธารณสขุในแอฟรกิาเพยีง 27% 
เท่านัน้ทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบโดส ดงันัน้จงึยงัมผีูป้ฏบิตังิานแนวหน้าอกีจ านวนมากทีย่งัไมไ่ดร้บัวคัซนี  นางมตัชดิิ
โซ โมเอต ิ ผูอ้ านวยการประจ าภูมภิาคแอฟรกิาของ WHO กล่าวว่า "บุคลากรดา้นสาธารณสขุในแอฟรกิาสว่นใหญ่ยงัคงไม่ไดร้บั
วคัซนีและเสีย่งตดิเชือ้โควดิ-19 โดยมอีาการรุนแรง" พรอ้มเสรมิว่า การขาดแคลนบุคลากรดา้นสาธารณสขุในแอฟรกิานัน้เป็น
ปัญหารา้ยแรงมาก ขณะที ่ 16 ประเทศในภูมภิาคแอฟรกิามบีุคลากรดา้นสาธารณสขุน้อยกวา่ 1 คนต่อประชากร 1,000 ราย  
ส านกัขา่วซนิหวัรายงานว่า ขณะนี้ในภูมภิาคแอฟรกิามกีารแจกจ่ายวคัซนีไปแลว้มากกว่า 227 ลา้นโดส โดยบุคลากรดา้น
สาธารณสขุใน 39 ประเทศทีใ่หข้อ้มลูนัน้ ไดร้บัวคัซนีไปแลว้ 3.9 ลา้นโดส  "ดว้ยยอดผูต้ดิเชือ้ทีส่อ่เคา้ว่าจะพุง่ขึน้ครัง้ใหม่ทัว่
แอฟรกิาหลงัช่วงเทศกาลสง่ทา้ยปี ประเทศต่าง ๆ จงึตอ้งเร่งกระจายวคัซนีไปยงับุคลากรดา้นสาธารณสขุโดยด่วน" นางโมเอติ
กล่าว    ทัง้นี้ ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งแอฟรกิา (Africa CDC) รายงานขอ้มลูยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในแอฟรกิาทีไ่ดร้บัการ
ยนืยนัแลว้ในชว่งบ่ายเมื่อวานน้ีแตะ 8,614,525 ราย โดยมผีูเ้สยีชวีติ 222,254 ราย และรกัษาหายแลว้ 8,060,459 ราย 
 
อิสราเอลระงบัเท่ียวบินจาก 7 ประเทศแอฟริกา หวงัสกดัโควิดสายพนัธุ์ใหม่ 
          รฐับาลอสิราเอลประกาศระงบัเทีย่วบนิจาก 7 ประเทศในทวปีแอฟรกิา หลงัมรีายงานการพบไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่
ซึง่มชีื่อว่า B.1.1.529 ในแอฟรกิาใต ้โดยประเทศทัง้ 7 ทีถู่กระงบัเทีย่วบนิในครัง้นี้ไดแ้ก่ นามเิบยี, เลโซโท, ซมิบบัเว, บอตสวานา, 
เอสวาตนีี, โมซมับกิ และแอฟรกิาใต ้  ท าเนียบนายกรฐัมนตรอีสิราเอลออกแถลงการณ์วานนี้ว่า นายกรฐัมนตรนีฟัทาล ี เบนเนตต ์
และนายนิทซาน ฮอรวทิซ ์ รฐัมนตรสีาธารณสขุของอสิราเอลเป็นผูต้ดัสนิใจระงบัเทีย่วบนิจาก 7 ประเทศเหล่านี้ โดยระบุว่าเป็น
ประเทศทีม่คีวามเสีย่ง  "ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาจาก 7 ประเทศนี้ไม่สามารถเขา้อสิราเอลได ้สว่นพลเมอืงชาวอสิราเอลทีเ่ดนิทาง
กลบัมาจากประเทศเหล่านี้ จะตอ้งกกัตวัในโรงแรมเป็นเวลา 7 วนั แมว้่าไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้กต็าม" ท าเนียบนายรฐัมนตรี
อสิราเอลระบุในแถลงการณ์   มาตรการดงักล่าวของอสิราเอลเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัทีร่ฐับาลองักฤษทีไ่ดป้ระกาศระงบัเทีย่วบนิ
จาก 6 ประเทศในทวปีแอฟรกิาเป็นการชัว่คราว ซึง่ไดแ้ก่ นามเิบยี, เลโซโท, ซมิบบัเว, บอตสวานา, เอสวาตนีี และแอฟรกิาใต ้ 
การด าเนินการป้องกนัของทัง้สองประเทศมขีึน้ หลงัจากนายทอม พคีอ็ก นกัไวรสัวทิยาของอมิพเีรยีล คอลเลจ ลอนดอนในองักฤษ
ไดต้รวจพบคลสัเตอรข์นาดเลก็ของผูต้ดิเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หมด่งักล่าวซึง่มชีื่อว่า B.1.1.529 ซึง่ไวรสัชนิดนี้สามารถหลบภมูคิุม้กนั
ได ้

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 29 พ.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.(y/y)  1.2% -0.5% 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบา้นรอปิดการขายเดือนต.ค.(m/m)  0.8% -2.3% 

30 พ.ย. 64 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของทางการ  49.8 49.2 

 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ย.ของทางการ  51.3 52.4 

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนพ.ย. ของยโูรโซน (y/y)  4.4% 4.1% 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนพ.ย.  66.9 68.4 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ย. โดย Conference Board  110.80 113.8 

1 ธ.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.  54.2 54.2 

 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย. โดยมารกิ์ต  50.5 50.6 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของยโูรโซน  58.6 58.6 

 สหรฐั 20.15 น. การจา้งงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนพ.ย. ของ ADP  525,000 571,000 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.โดยมารกิ์ต  59.1 59.1 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.โดย ISM  59.9 60.8 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)   1.0 

2 ธ.ค. 64 สหรฐั 2.00 น. การเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 เขต  (Beige 
Book) 

   

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนต.ค. (m/m)  3.6% 2.7% 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  248,000 199,000 

3 ธ.ค. 64 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ย.โดยมารกิ์ต  50.9 53.8 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ย.ของยโูรโซน  56.6 56.6 

 ยโุรป 17.00 น. ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค.ของยโูรโซน (m/m)  0.3% -0.3% 

 สหรฐั 20.30 น. คา่จา้งเฉลี่ยตอ่ชั่วโมงเดือนพ.ย.  0.4% 0.4% 

 สหรฐั 20.30 น. การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.  528,000 531,000 

 สหรฐั 20.30 น. อตัราการวา่งงานเดือนพ.ย.  4.5% 4.6% 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ย. โดยมารกิ์ต  57.0 57.0 



 

  

 
 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ย. โดย ISM  64.9 66.7 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.  0.5% 0.2% 


