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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่คนืทีผ่่านมาปรบัตวัขึน้ จากสกลุ
เงนิดอลลารเ์คลื่อนไหวออ่นคา่ รวมถงึไดร้บัปจัจยัหนุน
จากการรว่งลงแรงของตลาดหุน้สหรฐั   เนื่องจากไดม้ี
การพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนราย
แรกในสหรฐั สง่ผลท าใหน้กัลงทนุมคีวามวติกกงัวล
เกีย่วการระบาดของไวรสัดงักล่าว จงึมแีรงเขา้ซือ้
ทองค าเขา้มา ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ขาย
ทองค าสทุธ ิ2.03 ตนั  

 คนืนี้สหรฐัจะประกาศจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงาน
รายสปัดาห ์ ตลาดคาดว่าเพิม่ขึน้ 39,000 ราย สูร่ะดบั 
238,000 ราย 

 หากราคาทองค ายงัไม่ผา่นบรเิวณแนวตา้น 1,800 
ดอลลาร ์ ราคาทองค า Spot ยงัคงมแีนวโน้มปรบัลดลง 
โดยมแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์ และ 1,810 ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,770 ดอลลาร ์และ 1,760 ดอลลาร ์

 

 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,781.13 +7.23 1,770/1,760 1,800/1,810 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

2 ธนัวาคม 2564 

 

ทองค ำได้แรงหนุนควำมกงัวลกำรระบำดสำยพนัธุ์โอไมครอน 

คืนน้ีสหรฐัจะเปิดเผยจ ำนวนผู้ขอรบัสวสัดิกำรว่ำงงำนรำยสปัดำห์ 

รำคำทองค ำ Spot ยงัคงมีแนวโน้มปรบัลดลง 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,450 -200 28,250/28,150 28,700/28,850 

 

 



 

 

 

 

 

GF10Z21 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,570 -20 28,420/28,300 28,850/29,010 

 

การเขา้ซือ้เกง็ก าไรการฟ้ืนตวัแนะน าเมือ่ราคาทอง Spot ปรบั
ลงมาที ่1,760 ดอลลาร ์ (GF 28,300 บาท) โดยมจีดุขายตดั
ขาดทุนที ่1,750 ดอลลาร ์(GF 28,100 บาท)  

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,784.10 -0.50 1,771/1,761 1,801/1,811 
 

 

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 เมื่อวานปรบัลดลงต่อเนื่องในระดบั
ต ่าสดุในรอบเดอืนครึง่ ซึง่แนวโน้มราคาโลหะเงนิ spot 
ระยะสัน้คาดว่ายงัมทีศิทางปรบัลดลง โดยมแีนวรบัอยูท่ี ่
22 ดอลลาร ์สว่นแนวตา้นอยู่ที ่23.44  ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFZ21 23.44 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.60 ดอลลาร ์
 

 

ค่าเงนิบาทกลบัมาแขง็ค่าเลก็น้อย โดยมเีงนิทุน
ต่างประเทศเขา้มาลงทุนในตลาดพนับตัรและตลาดหุน้ 
แต่อย่างไรทศิทางค่าเงนิบาทระยะสัน้คาดว่ายงัคงมี
ทศิทางอ่อนค่า โดย USD Futures เดอืนธ.ค.2564 คาด
จะมแีนวรบัที ่ 33.44 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้น 
33.94 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำเลก็น้อย ตลำดจบัตำผลกระทบไวรสัโอไมครอน 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา 
(1 ธ.ค.) ขณะทีน่กัลงทุนจบัตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน หลงัสหรฐัยนืยนัพบผูต้ดิเชือ้
ไวรสัสายพนัธุด์งักล่าวในประเทศ นอกจากนี้ นกัลงทุนยงัรอดตูวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดอืนพ.ย.ของสหรฐัซึง่มกี าหนด
เปิดเผยในวนัพรุ่งนี้    ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้
เงนิ เพิม่ขึน้ 0.02% แตะที ่96.0316 เมื่อคนืน้ี 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดบวก $7.8 เหตวิุตกโอไมครอนหนุนแรงซ้ือสินทรพัยป์ลอดภยั 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (1 ธ.ค.) เน่ืองจากการร่วงลงของตลาดหุน้สหรฐัและความวติกกงัวล
เกีย่วกบัการระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนเป็นปจัจยัหนุนนกัลงทุนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั    
ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนก.พ. เพิม่ขึน้ 7.8 ดอลลาร ์หรอื 0.44% ปิดที ่1,784.3 
ดอลลาร/์ออนซ ์ สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 47.6 เซนต ์หรอื 2.09% ปิดที ่22.339 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดลบ 61 เซนต ์วิตกข่ำวพบโอไมครอนในสหรฐั 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคนืทีผ่่านมา (1 ธ.ค.) หลงัมรีายงานว่าสหรฐัพบผูต้ดิเชือ้ไวรสั
โควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนรายแรกในประเทศ ซึง่สง่ผลใหน้กัลงทุนวติกกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบทีม่ต่ีอเศรษฐกจิและความ
ตอ้งการใชน้ ้ามนั   ทัง้นี้ สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนม.ค. ลดลง 61 เซนต ์ หรอื 0.9% ปิดที ่ 65.57  ดอลลาร/์บารเ์รล   
สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนก.พ. ลดลง 36 เซนต ์หรอื 0.5% ปิดที ่68.87 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดร่วง 461.68 จดุ ต่ืนข่ำวสหรฐัพบโอไมครอนรำยแรก 
          ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดร่วงลงกว่า 400 จุดเมื่อคนืทีผ่่านมา (1 ธ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนตื่นตระหนกเกีย่วกบั
ขา่วการพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนรายแรกในสหรฐั โดยหุน้กลุ่มสายการบนิและกลุ่มโรมแรมร่วงลงทนัทจีาก
รายงานขา่วดงักล่าว ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,022.04 จุด ลดลง 461.68 จุด หรอื -1.34%, ดชันี S&P500 ปิดที ่
4,513.04 จุด ลดลง 53.96 จุด หรอื -1.18% และดชันี Nasdaq ปิดที ่15,254.05 จุด ลดลง 283.64 จุด หรอื -1.83 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
WHO เตือนกำรสกดัโอไมครอนแบบเหว่ียงแหเส่ียงปกปิดข้อมูลกลำยพนัธุ์ในอนำคต 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ออกมาเตอืนว่า มาตรการระงบัการเดนิทางแบบเหวีย่งแห (Blanket Travel Bans) นัน้ไม่
สามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนไดท้ัว่โลก แมห้ลายประเทศจะไดน้ ามาตรการดงักล่าวไปใชแ้ลว้ก็
ตาม     แม ้WHO จะจดัใหไ้วรสัโอไมครอนเป็นสายพนัธุท์ีน่่ากงัวล แต่ WHO กเ็ตอืนว่ามาตรการระงบัการเดนิทางแบบเหวีย่งแหมี
แต่จะสรา้งภาระหนกัต่อการด าเนินชวีติของประชาชน อกีทัง้ยงัท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ขาดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะรายงานและ
เผยแพรข่อ้มลูดา้นระบาดวทิยาและล าดบัทางพนัธุกรรมของไวรสั   ทัง้นี้ WHO รายงานพบไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอนเป็นครัง้แรก
ในแอฟรกิาใตเ้มื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยจนถงึขณะมหีลายประเทศและภมูภิาคไดย้นืยนัแลว้ว่า พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุโ์อ
ไมครอน   "มกีารคาดการณ์ถงึแนวโน้มทีว่่า จะมหีลายประเทศทีต่รวจสอบไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอนเพิม่ขึน้ เน่ืองจากรฐับาลของ
ประเทศต่าง ๆ เริม่ยกระดบัการเฝ้าระวงัและการตรวจหาล าดบัพนัธุกรรมของไวรสั" WHO ระบุในค าแนะน าการเดนิทางฉบบัแกไ้ข 
 
ก.คลงัสหรฐัจ่อถงัแตกอีกรอบก่อนส้ินเดือนน้ี หำกไม่เพ่ิมเพดำนหน้ี 
          ส านกังานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรฐั (CBO) เตอืนว่า งบประมาณของกระทรวงการคลงัสหรฐัอาจจะหมดลงก่อน
สิน้เดอืนธ.ค.นี้ หากสภาคองเกรสไม่ปรบัเพิม่เพดานหนี้  รายงานล่าสดุของ CBO ระบุว่า ขณะนี้หนี้สนิของกระทรวงการคลงัสหรฐั
พุ่งชนเพดานรอบใหม่ทีร่ะดบั 28.9 ลา้นลา้นดอลลารแ์ลว้ ซึง่ท าใหก้ระทรวงการคลงัไม่สามารถกูย้มืเงนิไดอ้กีภายใตก้ระบวนการ
ด าเนินงานตามกฎหมาย พรอ้มระบุว่า กระทรวงการคลงัก าลงัใชม้าตรการพเิศษเพื่อเปิดทางใหก้ระทรวงยงัคงสามารถกูย้มืได้
เพิม่เตมิในระยะเวลาทีจ่ ากดั    ทัง้นี้ CBO ประมาณการว่า หากสภาคองเกรสไม่ปรบัเพิม่เพดานหนี้ และหากกระทรวงการคลงั
จดัสรรเงนิเขา้สูก่องทุน Highway Trust Fund มลูค่า 1.18 แสนลา้นดอลลารใ์นวนัที ่15 ธ.ค.ตามแผนการทีว่างไว ้งบประมาณของ
กระทรวงกอ็าจจะหมดลงก่อนสิน้เดอืนธ.ค.   ทางดา้นนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัคาดการณ์ว่า หนี้สนิของรฐับาลสหรฐั
จะพุ่งชนเพดานในวนัที ่ 15 ธ.ค.นี้ ซึง่ชา้กว่าทีเ่ธอคาดการณ์ไวก้่อนหน้านี้ในวนัที ่ 3 ธ.ค.เป็นเวลาเกอืบ 2 สปัดาห ์  "เมื่อวนัที ่ 15 
พ.ย.ทีผ่่านมา ปธน.โจ ไบเดนไดล้งนามในกฎหมายการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่จะมกีารจดัสรรเงนิเขา้สูก่องทุน Highway 
Trust Fund ภายในระยะเวลา 1 เดอืนหลงัจากกฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้และกระบวนการโอนเงนิจะเสรจ็สิน้ในวนัที ่15 ธ.ค."  
"แมด้ฉินัมคีวามมัน่ใจอย่างมากว่ากระทรวงการคลงัจะสามารถจดัสรรเงนิใหก้บัรฐับาลไดจ้นถงึวนัที่ 15 ธ.ค. และสามารถจดัสรร
เงนิเขา้สูก่องทุน Highway Trust Fund แต่เมื่อประเมนิจากสถานการณ์ในขณะน้ีแลว้ ดฉินัคดิว่ากระทรวงการคลงัอาจจะไม่มี
ทรพัยากรมากเพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหก้บัรฐับาลไดภ้ายหลงัวนัที ่ 15 ธ.ค." นางเยลเลนกล่าว   นางเยลเลนยงักล่าวดว้ยว่า 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจท าใหร้ฐับาลสหรฐัเผชญิกบัการผดินดัช าระหนี้ ซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิเขา้สูภ่าวะถดถอย และบัน่ทอน
สถานะของสกุลเงนิดอลลารซ์ึง่เป็นสกุลเงนิส ารองของโลก   ทัง้นี้ เพดานหนี้คอืจ านวนเงนิทัง้หมดทีร่ฐับาลสหรฐัไดร้บัอนุญาตใหท้ า
การกูย้มืเพื่อใหร้ฐับาลสามารถช าระหนี้ไดต้ามกฎหมาย ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสวสัดกิารดา้นประกนัสงัคมและดา้นสขุภาพ, 
ดอกเบีย้ตราสารหนี้ของรฐับาล และการใชจ้่ายอื่น ๆ 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
"พำวเวล" ส่งสญัญำณปิดฉำก QE เรว็กว่ำคำด หลงัเงินเฟ้อพุ่ง 
          นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า เฟดอาจปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ (QE) มากกว่าเดอืนละ 15,000 ลา้นดอลลาร ์ โดยเฟดจะมกีารหารอืกนัในการประชมุนโยบาย
การเงนิในวนัที ่14-15 ธ.ค.   "ขณะนี้ เศรษฐกจิมคีวามแขง็แกร่งมาก และแรงกดดนัจากเงนิเฟ้อไดเ้พิม่สงูขึน้ ผมจงึเหน็ว่าถงึเวลา
เหมาะสมแลว้ทีเ่ฟดจะพจิารณายุตโิครงการซือ้พนัธบตัรใหเ้รว็ขึน้กว่าเดมิหลายเดอืน โดยเราจะหารอืกนัในการประชมุครัง้ต่อไป" 
นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมาธกิารการธนาคารประจ าวฒุสิภาในวนัน้ี    ทัง้นี้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงนิของเฟดมมี
ตคิงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ทีร่ะดบั 0.00-0.25% ในการประชมุวนัที ่ 3 พ.ย. และเฟดจะปรบัลดวงเงนิ QE เดอืนละ 15,000 ลา้น
ดอลลาร ์เริม่ตัง้แต่เดอืนพ.ย. โดยเฟดจะปรบัลดวงเงนิซือ้พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเดอืนละ 10,000 ลา้นดอลลาร ์และปรบัลดวงเงนิซือ้
ตราสารหนี้ทีม่สีนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจ านอง (MBS) เดอืนละ 5,000 ลา้นดอลลาร ์  การลดวงเงนิ QE ดงักล่าวจะท า
ใหเ้ฟดยตุกิารท า QE โดยสิน้เชงิในกลางปี 2565    ก่อนหน้านี้ เฟดไดท้ า QE เดอืนละ 120,000 ลา้นดอลลาร ์ โดยเฟดซือ้
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัวงเงนิ 80,000 ลา้นดอลลาร ์และซือ้ตราสารหนี้ MBS ในวงเงนิ 40,000 ลา้นดอลลาร ์
 

แหล่งข่ำว : 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 49.9 50.5 50.6 

 ยโุรป 16.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.ของยโูรโซน 58.4 58.6 58.6 

 สหรัฐ 20.15 น. การจ้างงานภาคเอกชนทัว่ประเทศเดือนพ.ย. ของ ADP 534,000 525,000 570,000 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.โดยมาร์กิต 58.3 59.1 59.1 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลติเดือนพ.ย.โดย ISM 61.1 61.3 60.8 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) -0.9 -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  238,000 199,000 

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% 


