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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานช่วงกลางวนัเคลื่อนไหวทรงตวั 
ในขณะทีช่่วงกลางคนืมแีรงเทขายทองค าออกมา ภายหลงั
จากทีน่ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดสง่สญัญาณยุติ
มาตรการ QE เรว็กว่าทีค่าดไว ้ โดยเฟดอาจปรบัลดวงเงนิ 
QE มากกว่า 1.5 หมื่นลา้นดอลลารต่์อเดอืน ซึง่จะมกีาร
หารอืในการประชุมนโยบายการเงนิในการประชมุครัง้ต่อไป
ที ่14-15 ธ.ค. ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอืครอง
ทองค าเท่าเดมิเมื่อวาน  

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศการจา้งงานภาคเอกชนทัว่ประเทศ
เดอืนพ.ย. ของ ADP ตลาดคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 525,000 
ต าแหน่ง จากเดอืนต.ค.เพิม่ขึน้ 571,000 ต าแหน่ง และดชัน ี
PMI ภาคการผลติเดอืนพ.ย.โดย ISM ตลาดคาดว่าจะ
เพิม่ขึน้สูร่ะดบั 61.3 จาก 60.8 นอกจากนี้ตดิตามการแถลง
ของประธานเฟดในชว่งเวลา 4 ทุ่มตามเวลาไทย 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดปรบัลดลง โดยมแีนวตา้น 
1,780 ดอลลาร ์ และ 1,800 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวรบัที ่
1,770 ดอลลาร ์และ 1,760 ดอลลาร ์

 

 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,773.90 -10.3 1,770/1,760 1,780/1,800 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

1 ธนัวาคม 2564 

 

เฟดส่งสญัญาณปรบัลด QE มากกว่า 1.5 หม่ืนล้านดอลลาร/์เดือน 

คืนน้ีสหรฐัจะประกาศการจ้างงานภาคเอกชนทัว่ประเทศ  

ราคาทองค าคาดปรบัลดลง 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,650 -50 28,200/28,100 28,400/28,700 

 

 



 

 

 

 

 

GF10Z21 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,530 -250 28,370/28,250 28,560/28,850 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมือ่ราคาทอง Spot ปรบั
ลงมาที ่1,760 ดอลลาร ์ (GF 28,250 บาท) โดยมจีดุขายตดั
ขาดทุนที ่1,750 ดอลลาร ์(GF 28,100 บาท)  

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,777.70 -21.10 1,771/1,761 1,781/1,801 
 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 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 ่ 1,761 ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 1,751 
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 ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

 



 

  

 

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 เมื่อวานปรบัลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่
แนวโน้มราคาโลหะเงนิ Spot ในวนัน้ีคาดปรบัลดลง
ต่อเนื่อง โดยมแีนวรบัอยู่ที ่22.50 ดอลลาร ์สว่นแนวตา้น
อยู่ที ่23.50  ดอลลาร ์ 

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

 

ทศิทางค่าเงนิบาทในวนัน้ีคาดออ่นค่าลงต่อเนื่อง จาก
สกุลเงนิดอลลารแ์ขง็ค่า เน่ืองจากเฟดสง่สญัญาณยตุิ
มาตรการ QE เรว็กว่าทีค่าดไว ้โดย USD Futures เดอืน
ธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่33.50 บาท/ดอลลาร ์ขณะที่
มแีนวตา้น 33.94 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลลอ่์อนค่า คาดเฟดไม่เร่งขึ้นดบ.หลงัโอไมครอนระบาด 
          ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (30 
พ.ย.) หลงัมกีระแสคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า อนัเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน   ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุล
เงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ ลดลง 0.33% แตะที ่96.0105 เมือ่คนืน้ี 

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดลบ $8.7 หลงัพาวเวลส่งสญัญาณยติุ QE เรว็กว่าคาด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (30 พ.ย.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สง่สญัญาณยุตโิครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) เรว็กว่าทีค่าดไว ้  ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด 
COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนก.พ. ลดลง 8.7 ดอลลาร ์หรอื 0.49% ปิดที ่1,776.5 ดอลลาร/์ออนซ ์   สญัญา
โลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 3.7 เซนต ์หรอื 0.16% ปิดที ่22.815 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลาดน ้ามนัดิบต่างประเทศ : น ้ามนั WTI ปิดร่วง $3.77 กงัวลวคัซีนต้านโอไมครอนไม่อยู่ 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 5% เมื่อคนืทีผ่่านมา (30 พ.ย.) หลงัจากผูบ้รหิารของ
บรษิทัโมเดอรน์าเตอืนว่าวคัซนีทีม่อียูใ่นปจัจุบนัจะมปีระสทิธภิาพลดลงในการป้องกนัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ซึง่การ
แสดงความเหน็ดงักล่าวท าใหน้กัลงทุนวติกกงัวลเกีย่วกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิและความตอ้งการใชน้ ้ามนั    ทัง้นี้ สญัญา
น ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนม.ค. ร่วงลง 3.77 ดอลลาร ์หรอื 5.4% ปิดที ่66.18 ดอลลาร/์บารเ์รล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่
วนัที ่23 ส.ค. 2564  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนม.ค. ลดลง 2.87 ดอลลาร ์หรอื 3.9% ปิดที ่70.57 ดอลลาร/์
บารเ์รล 

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนสปิ์ดร่วง 652.22 จดุ กงัวลเฟดยติุ QE เรว็กว่าคาด 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื่อคนืทีผ่่านมา (30 พ.ย.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณยุตโิครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) เรว็กว่าทีค่าดไว ้
นอกจากนี้ ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากการทีผู่บ้รหิารของบรษิทัโมเดอรน์าเตอืนว่า วคัซนีทีม่อียู่ในปจัจุบนัจะมปีระสทิธภิาพลดลง
ในการป้องกนัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน   ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,483.72 จุด ลดลง 652.22 จุด หรอื -
1.86%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,567.00 จุด ลดลง 88.27 จุด หรอื -1.90% และดชันี Nasdaq ปิดที ่15,537.69 จุด ลดลง 245.14 
จุด หรอื -1.55% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
สหรฐัเร่ิมบงัคบัใช้ค าสัง่แบนผู้เดินทางจาก 8 ประเทศแอฟริกา สกดัโอไมครอน 
          รฐับาลสหรฐัเริม่บงัคบัใชค้ าสัง่หา้มชาวต่างชาตจิาก 8 ประเทศในทวปีแอฟรกิาตอนใตเ้ดนิทางเขา้สหรฐั เพื่อสกดัการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนทีพ่บครัง้แรกในประเทศแอฟรกิาใต้ โดยประเทศทัง้ 8 ไดแ้ก่ บอตสวานา, ซมิบบัเว, 
นามเิบยี, เลโซโท, เอสวาตนีี, โมซมับกิ, มาลาว ี และแอฟรกิาใต ้  ภายใตม้าตรการคุมเขม้ดา้นการเดนิทางทีบ่งัคบัใชล่้าสดุน้ี 
ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาจาก 8 ประเทศดงักล่าวในชว่ง 14 วนัทีผ่่านมาจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐั สว่นพลเมอืงของ
สหรฐัและผูถ้อืวซี่าอยู่อาศยัถาวรในสหรฐัจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สหรฐัได้   ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ไดอ้อกแถลงการณ์
ล่าสดุทีท่ าเนียบขาว โดยระบุว่ารฐับาลสหรฐัไมม่นีโยบายทีจ่ะประกาศลอ็กดาวน์เศรษฐกจิเพื่อสกดัการระบาดของไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธุโ์อไมครอน    ปธน.ไบเดนเรยีกรอ้งประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกกบัไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอน เน่ืองจากเชื่อว่าวคัซนีทีม่ี
อยู่ในปจัจุบนัจะสามารถป้องกนัไวรสัสายพนัธุด์งักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง พรอ้มกบัแนะน าใหป้ระชาชนเขา้รบัการฉีดวคัซนี หรอืวคัซนี
เขม็บสูเตอร ์หากไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้เป็นเวลากว่า 6 เดอืน  "ถา้ประชาชนเขา้รบัการฉีดวคัซนี และสวมหน้ากากอนามยั กไ็ม่
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลอ็กดาวน์ และจะไมม่กีารประกาศหา้มการเดนิทางครัง้ใหม่ ไมช่า้กเ็รว็เราจะเหน็ผูต้ดิเชือ้สายพนัธุโ์อ
ไมครอนในสหรฐั ดงันัน้กรุณาสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นอาคาร หรอือยู่ในทีส่าธารณะ ซึง่มผีูค้นจ านวนมาก" ปธน.ไบเดนกล่าวในการ
แถลงขา่วเมื่อวานน้ี 
 
โมเดอรน์าช้ีวคัซีนเดิมต้านโอไมครอนได้น้อยลง เตือนใช้เวลาหลายเดือนผลิตใหม่ 
          นายสเตฟาน บนัเซล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัโมเดอรน์า องิคเ์ปิดเผยกบัหนงัสอืพมิพไ์ฟแนนเชยีล ไทมสใ์น
วนัน้ีว่า เขาคาดว่าวคัซนีทีม่อียูใ่นปจัจุบนัจะมปีระสทิธภิาพลดลงในการป้องกนัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน พรอ้มกบัเตอืน
ว่า บรรดาบรษิทัเวชภณัฑอ์าจตอ้งใชเ้วลานานหลายเดอืนจงึจะสามารถผลติวคัซนีป้องกนัไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอนไดอ้ย่าง
เพยีงพอ  นายบนัเซลกล่าวว่า การทีไ่วรสัสายพนัธุโ์อไมครอนมกีารกลายพนัธุท์ีส่งูมากในสว่นของโปรตนีหนาม หรอืสไปคโ์ปรตนี 
(Spike Protein) และการทีไ่วรสัสายพนัธุด์งักล่าวแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ในแอฟรกิาใต้ ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารปรบัสตูรวคัซนีในปี
หน้า "ผมคดิว่าประสทิธภิาพของวคัซนีในการป้องกนัไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอนนัน้จะไม่เท่ากบัสายพนัธุเ์ดลตา ผมคดิว่า
ประสทิธภิาพจะลดลง ผมไม่รูว้า่จะลดลงมากเพยีงใด เพราะเราตอ้งรอขอ้มลู แต่นกัวทิยาศาสตรท์ุกคนทีผ่มไดพ้ดูคุยดว้ยนัน้ต่างก็
ประเมนิว่า ประสทิธภิาพจะไม่ดนีกั" นายบนัเซลกล่าวใหส้มัภาษณ์กบัหนงัสอืพมิพไ์ฟแนนเชยีล ไทมส ์  การแสดงความเหน็ล่าสดุ
ของซอีโีอโมเดอรน์าสง่ผลใหด้ชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรท์รุดตวัลงกวา่ 600 จุดในช่วงบ่ายวนัน้ี เน่ืองจากนกัลงทุนเริม่ไมม่ัน่ใจเกีย่วกบั
ผลกระทบทีจ่ะเกดิจากการแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอน แมว้่าดร.แองเจลคี โคทซ ี ประธานสมาคมการแพทยแ์ห่ง
แอฟรกิาใต ้และเป็นคนแรกทีส่ง่สญัญาณเตอืนเกีย่วกบัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ไดเ้ปิดเผยว่า นบัจนถงึขณะนี้พบวา่ผูท้ี่
ตดิเชือ้ไวรสัโอไมครอนนัน้มอีาการปว่ยไม่รุนแรง   ดา้นนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดแ้สดงความ
กงัวลว่า จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีพุ่่งขึน้เมื่อไม่นานมานี้และการพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน จะสง่ผลใหก้าร
จา้งงานและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของสหรฐัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิภาวะขาลง และเพิม่ความไม่แน่นอนใหก้บัสถานการณ์เงนิเฟ้อ
ของสหรฐั 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
"พาวเวล" กงัวลไวรสัโอไมครอนอาจท าเศรษฐกิจสหรฐัเส่ียงเผชิญภาวะขาลง 
          นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดแ้สดงความกงัวลว่า จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีพุ่่งขึน้เมื่อไม่
นานมานี้และการพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน จะสง่ผลใหก้ารจา้งงานและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของสหรฐัมี
ความเสีย่งทีจ่ะเผชญิภาวะขาลง และเพิม่ความไมแ่น่นอนใหก้บัสถานการณ์เงนิเฟ้อของสหรฐั  "ความกงัวลทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัไวรสั
จะท าใหป้ระชาชนไม่เตม็ใจทีจ่ะกลบัไปท างานในออฟฟิศ ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวจะสง่ผลใหต้ลาดแรงงานชะลอตวัลง และยิง่ท าให้
ปญัหาห่วงโซ่อุปทานมคีวามตงึเครยีดมากขึน้" นายพาวเวลกล่าวในร่างแถลงการณ์ทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อแถลงต่อคณะกรรมาธกิารดา้น
การธนาคารแห่งวฒุสิภาสหรฐัในช่วงเชา้วนัน้ี (30 พ.ย.) ตามเวลาสหรฐั   นายพาวเวลกล่าวว่า ภาวะไรส้มดุลระหว่างอุปสงคแ์ละ
อุปทานซึง่มสีาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นัน้ เป็นผลมาจากราคาทีพุ่่งขึน้อย่างมนียัส าคญัในบางรายการ โดย
ดชันีราคาการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคสว่นบุคคล (PCE) พุ่งขึน้ 5% ในเดอืนต.ค.เมื่อเทยีบเป็นรายปี  "เป็นเรื่องยากทีจ่ะคาดการณ์
ว่า สถานการณ์เงนิเฟ้อและผลกระทบดา้นอุปทานจะยดืเยือ้เพยีงใด แต่สิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็ในขณะน้ีกค็อืปจัจยัต่าง ๆ ทีก่ าลงั
ผลกัดนัเงนิเฟ้อใหส้งูขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ต่อเน่ืองจนถงึปีหน้า นอกจากนี้ ตลาดแรงงานทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ และ
ค่าแรงทีส่งูขึน้นัน้ กเ็ป็นปจัจยัทีห่นุนตวัเลขเงนิเฟ้อใหส้งูขึน้เช่นกนั" นายพาวเวลกล่าว   ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า นางเจเนต็ 
เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัจะแถลงต่อคณะกรรมาธกิารฯ รว่มกบันายพาวเวลในครัง้นี้ดว้ย โดยทัง้นายพาวเวลและนางเยลเลน
จะตอ้งยื่นรายงานต่อสภาคองเกรสในทุกไตรมาส ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกฎหมายว่าดว้ยการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิซึง่บงัคบัใชใ้นเดอืนม.ีค. 
2563 โดยรายงานดงักล่าวครอบคลุมถงึโครงการปล่อยเงนิกูฉุ้กเฉินของเฟดดว้ย 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 29 พ.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ยอดค้าปลกีเดือนต.ค.(y/y) 0.9% 1.2% -0.5% 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนต.ค.(m/m) 7.5% 0.8% -2.4% 

30 พ.ย. 64 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.ของทางการ 50.1 49.8 49.2 

 จีน 8.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.ของทางการ 52.3 51.6 52.4 

 ยโุรป 17.00 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย. ของยโูรโซน (y/y) 4.9% 4.5% 4.1% 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI เขตชิคาโกเดือนพ.ย. 61.8 67.1 68.4 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ย. โดย Conference 
Board 

109.5 110.80 111.6 

1 ธ.ค. 64 ญ่ีปุ่ น 7.30 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. 54.5 54.2 54.2 

 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย. โดยมาร์กิต  50.5 50.6 

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

 สหรัฐ 20.15 น. การจ้างงานภาคเอกชนทัว่ประเทศเดือนพ.ย. ของ ADP  525,000 571,000 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.โดยมาร์กิต  59.1 59.1 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.โดย ISM  61.3 60.8 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)  -1.5 1.0 

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

   

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

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  248,000 199,000 

3 ธ.ค. 64 จีน 8.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.โดยมาร์กิต  50.9 53.8 

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

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

 สหรัฐ 20.30 น. คา่จ้างเฉลีย่ตอ่ชัว่โมงเดือนพ.ย.  0.4% 0.4% 

 สหรัฐ 20.30 น. การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย.  528,000 531,000 

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



 

  

 
 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. โดยมาร์กิต  57.0 57.0 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. โดย ISM  64.9 66.7 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนต.ค.  0.5% 0.2% 


