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ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมือ่วานปรบัตวัลดลงต่อเนื่อง ใน
ระดบัต ่าสดุในรอบ 1 เดอืน จากแรงกดดนัการแขง็คา่
ของสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั เนื่องจากการคาดการณ์ว่า
เฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าทีค่าดไว ้ ในขณะ
ทีด่า้นโกลดแ์มน แซคสค์าดว่าเฟดจะเพิม่การปรบัลด
วงเงนิ QE เดอืนละ 30,000 ลา้นดอลลาร ์ จากทีเ่ดมิ
ประธานเฟดเคยสง่สญัญาณวา่อาจปรบัลดวงเงนิ QE 
มากกว่าเดอืนละ 15,000 ลา้นดอลลาร ์ นอกจากนี้นกั
ลงทนุมคีวามกงัวลลดลงจากไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อ
ไมครอน ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ขาย
ทองค าสทุธ ิ4.65 ตนั  

 คนืนี้สหรฐัจะประกาศการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดอืน
พ.ย. ตลาดคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 553,000 ต าแหน่ง จากที่
เพิม่ขึน้ 531,000 ต าแหน่งในเดอืนต.ค. คา่จา้งเฉลีย่ต่อ
ชัว่โมงเดอืนพ.ย. ตลาดคาดออกมาทรงตวัที ่ 0.4% 
อตัราการว่างงานเดอืนพ.ย. ตลาดคาดเพิม่ขึน้ 4.5%  
ดชันี PMI ภาคบรกิารเดอืนพ.ย. โดย ISM ตลาดคาดว่า
ลดลงสูร่ะดบั 64.9 จากระดบั 66.7 ในเดอืนต.ค. และ
ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดอืนต.ค. ตลาดคาดว่าเพิม่ขึน้ 
0.5% จากทีเ่พิม่ขึน้ 0.2% ในเดอืนก.ย. 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคลื่อนไหว Sideways 
down โดยมแีนวตา้น 1,780 ดอลลาร ์ และ 1,793 
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,760 ดอลลาร ์ และ 1,750 
ดอลลาร ์

 

 

 

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,768.30 -12.83 1,760/1,750 1,780/1,793 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

3 ธนัวาคม 2564 

 

ทองค ำถกูกดดนัจำกกำรคำดว่ำเฟดปรบัขึน้ดอกเบีย้เรว็กว่ำคำด 

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเดือนพ.ย. 

แนวโน้มรำคำทองค ำ Spot คำดเคล่ือนไหว Sideways down 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,450 - 28,250/28,100 28,500/28,700 

 

 



 

 

 

 

 

GF10Z21 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนธ.ค.64 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,540 +10 28,330/28,220 28,680/28,880 

 

แนะน าเปิดสถานะขายเมือ่ราคาทอง Spot ปรบัขึน้มาที ่
1,780 ดอลลาร ์(GF 28,680 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่
1,793 ดอลลาร ์(GF 28,880 บาท)  

GOZ21 
 

Gold Online Futures เดือนธ.ค.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,768.80 -2.80 1,761/1,751 1,781/1,794 
 

 

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 

 

แนะน าเปิดสถานะขายเมื่อราคา GOZ21 ปรบัขึน้มาที ่1,781 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,794 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 ถูกกดดนั
จากการคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็
กว่าคาด ซึง่แนวโน้มราคาโลหะเงนิ spot ระยะสัน้คาดว่า
ยงัมทีศิทางปรบัลดลง โดยมแีนวรบัอยู่ที ่ 22 ดอลลาร ์
สว่นแนวตา้นอยูท่ี ่23.44  ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเปิด
สถานะขายทีร่าคา SVFZ21 23.25 ดอลลาร ์ โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.44 ดอลลาร ์
 

 

ทศิทางค่าเงนิบาทอ่อนค่า  เนื่องจากตลาดวติกการคุม
เขม้นโยบายของเฟด รวมถงึความกงัวลของการกลาย
พนัธุไ์วรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน ในขณะที่
แนวโน้มค่าเงนิบาทในระยะสัน้ยงัมทีศิทางอ่อนค่าลง โดย 
USD Futures เดอืนธ.ค.2564 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.55 
บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น 34 บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลแ์ขง็ค่ำ คำดเฟดเร่งหัน่ QE ปทูำงขึ้นดอกเบีย้ 
          ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิหลกั ๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมื่อคนืทีผ่่านมา (2 ธ.ค.) 
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณยุตโิครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชงิ
ปรมิาณ (QE) เรว็กว่าทีค่าดไว ้ ซึง่จะปทูางใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าคาด ขณะทีน่กัลงทุนจบัตวัเลขจา้งงานนอกภาค
เกษตรเดอืนพ.ย.ของสหรฐัซึง่มกี าหนดเปิดเผยในวนัน้ี   ทัง้นี้ ดชันีดอลลาร ์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบ
กบัสกุลเงนิหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงนิ เพิม่ขึน้ 0.13% แตะที ่96.1540 เมื่อคนืน้ี 
ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดร่วง $21.6 กงัวลเฟดขึ้นดอกเบีย้เรว็กว่ำคำด 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 7 สปัดาหเ์มื่อคนืทีผ่่านมา (2 ธ.ค.) โดยถูกกดดนัจากการ
คาดการณ์ทีว่่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าคาด นอกจากนี้ กระแสความวติกกงัวลทีเ่ริม่ลดลง
เกีย่วกบัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอนยงัท าใหน้กัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยั    ทัง้นี้ สญัญาทองค า
ตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนก.พ. ลดลง 21.6 ดอลลาร ์หรอื 1.21% ปิดที ่1,762.7 ดอลลาร/์ออนซ ์ซึง่
เป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แต่วนัที ่ 12 ต.ค. 2564   สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 2.3 เซนต ์ หรอื 0.1% ปิดที ่ 22.316 
ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดบวก 93 เซนต ์ขำนรบัโอเปกพลสัยึดมัน่ข้อตกลงกำรผลิต 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกเมื่อคนืทีผ่่านมา (2 ธ.ค.) หลงัทีป่ระชมุกลุ่มประเทศผูส้ง่ออก
น ้ามนั (โอเปก) และชาตพินัธมติร หรอืโอเปกพลสั มมีตยิดึมัน่ตามขอ้ตกลงปจัจบุนัในการเพิม่ก าลงัการผลติน ้ามนั 400,000 
บารเ์รล/วนัในเดอืนม.ค. 2565 แมถู้กกดดนัจากสหรฐัทีต่อ้งการใหโ้อเปกพลสัเพิม่ก าลงัการผลติมากกว่าระดบัดงักล่าว  ทัง้นี้ 
สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนม.ค. เพิม่ขึน้ 93 เซนต ์ หรอื 1.4% ปิดที ่ 66.50 ดอลลาร/์บารเ์รล  สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์
(BRENT) สง่มอบเดอืนก.พ. เพิม่ขึน้ 80 เซนต ์หรอื 1.2% ปิดที ่69.67 ดอลลาร/์บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 617.75 จดุ รบัแรงช้อนซ้ือ-หุ้นโบอ้ิงหนุนตลำด 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดเมื่อคนืทีผ่่านมา (2 ธ.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการทีน่กัลงทุนชอ้นซือ้
เกง็ก าไรหลงัจากดาวโจนสร์่วงลงอย่างหนกัตดิต่อกนั 2 วนัท าการ นอกจากนี้ ตลาดยงัไดป้จัจยับวกจากหุน้โบอิง้ทีพุ่่งขึน้กว่า 7% 
หลงัจนีอนุมตักิารขึน้บนิของเครือ่งบนิโบอิง้รุ่น 737 MAX  ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่ 34,639.79 จุด เพิม่ขึน้ 617.75 
จุด หรอื +1.82%, ดชันี S&P500 ปิดที ่4,577.10 จุด เพิม่ขึน้ 64.06 จุด หรอื +1.42% และดชันี Nasdaq ปิดที ่ 15,381.32 จดุ 
เพิม่ขึน้ 127.27 จุด หรอื + 0.83% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 
 
 

WHO คำดได้ข้อมลูมำกข้ึนเรว็ ๆ น้ีเก่ียวกบักำรระบำดของไวรสัโอไมครอน 
              ดร.มาเรยี แวน เคอรค์โฮฟ หวัหน้าฝา่ยเทคนิคดา้นโควดิ-19 ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) แถลงขา่วต่อสือ่มวลชนเมื่อ
วานนี้ (1 ธ.ค.) ว่า WHO คาดวา่จะมขีอ้มลูมากขึน้ภายในไม่กีว่นัขา้งหน้านี้เกีย่วกบัความสามารถในการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-
19 สายพนัธุโ์อไมครอน  การคาดการณ์ดงักล่าวเรว็ขึน้กว่าจากเดมิที ่ WHO คาดไวเ้มื่อสปัดาหท์ีแ่ลว้ว่า ตอ้งใชเ้วลา "หลาย
สปัดาห"์ ในการประเมนิขอ้มลูทีม่อียู่เกีย่วกบัโอไมครอนหลงัจากก าหนดใหเ้ป็น "สายพนัธุท์ีน่่ากงัวล" ซึง่เป็นอนัดบัสงูสดุของ 
WHO  อย่างไรกด็ ีโอไมครอนจะแพร่กระจายไดง้่ายขึน้หรอืว่าหลบภูมคิุม้กนัจากวคัซนีไดห้รอืไม่นัน้ เป็นค าถามส าคญัทีย่งัคงไม่มี
ค าตอบ   ดร.แวน เคอรค์โฮฟกล่าวว่า ความเป็นไปไดป้ระการหนึ่งกค็อืสายพนัธุใ์หมน่ี้ซึง่มรีายงานการคน้พบครัง้แรกใน
แอฟรกิาใตน้ัน้ อาจแพร่ระบาดไดง้่ายกว่าสายพนัธุห์ลกัในปจัจุบนัอย่างเดลตา และยงัไม่เป็นทีท่ราบกนัว่าโอไมครอนท าใหผู้ต้ดิเชือ้
มอีาการปว่ยรุนแรงกว่าเดมิดว้ยหรอืไม่   ดร.โซเมยี สวามนิาธาน หวัหน้านกัวทิยาศาสตรข์อง WHO กล่าวว่า WHO เชื่อว่าวคัซนี
ป้องกนัโควดิ-19 ทีม่อียูจ่ะใชไ้ดผ้ลกบัโอไมครอน   ทัง้น้ี นายไมค ์ ไรอนั ผูอ้ านวยการฝา่ยกจิการฉุกเฉินของ WHO ย ้าเตอืนทุก
ประเทศว่า ไม่ควรจะรบีรอ้นสัง่แบนเทีย่วบนิไปและจากแอฟรกิาใต ้เน่ืองจากการสัง่หา้มดงักล่าวไม่สามารถสกดัโอไมครอนได้ 
 

WHO เผยเช้ือไวรสัโอไมครอนลำมไปยงั 23 ประเทศทัว่โลก 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยเมื่อวานน้ี (1 ธ.ค.) ว่า 23 ประเทศทัว่โลกไดร้ายงานการตรวจพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-
19 สายพนัธุโ์อไมครอน ซึง่เป็นไวรสัทีม่กีารกลายพนัธุใ์นระดบัสงู   ทัง้นี้ นายแพทยท์โีดรส อดัฮานอม กบีรเียซุส ผูอ้ านวยการ
ใหญ่ของ WHO ไดก้ล่าวกบัผูส้ ือ่ขา่วระหว่างรายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัสถานการณ์ไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอน ณ กรุงเจนีวาว่า 
"ขณะนี้มอีย่างน้อย 23 ประเทศใน 5 จาก 6 ภูมภิาคทีเ่ป็นสมาชกิของ WHO รายงานการพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโอไมครอน และเราคาด
ว่าตวัเลขผูต้ดิเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หม่ดงักล่าวจะเพิม่สงูขึน้"   "WHO ใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์นี้อย่างจรงิจงั และทุกประเทศทัว่
โลกควรจะด าเนินการเช่นเดยีวกนั แต่เรากไ็ม่ควรแปลกใจ เพราะนี่คอืพฤตกิารณ์ปกตขิองไวรสัอยู่แลว้ และยงัจะด าเนินเช่นน้ีต่อไป
ตราบใดทีเ่รายงัปล่อยใหเ้ชือ้แพร่กระจายไปอย่างไม่หยุดยัง้"    นอกจากนี้ นายแพทยท์โีดรสกล่าวดว้ยว่า ยงัคงมสีิง่ทีต่อ้งเรยีนรู้
เกีย่วกบัไวรสัสายพนัธุใ์หม่ดงักล่าวอกีมากทัง้ในดา้นผลกระทบของไวรสัทีม่ต่ีอการแพร่เชือ้ ความรุนแรงของโรคและประสทิธภิาพ
ของการทดสอบ การรกัษาและวคัซนี   "หากประเทศและประชาชนไม่กระท าในสิง่ทีพ่วกเขาจ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อสกดัการแพรเ่ชือ้
ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา พวกเขากม็อิาจหยุดยัง้ไวรสัสายพนัธุโ์อไมครอนไดเ้ช่นเดยีวกนั" และเรยีกรอ้งใหน้านาประเทศเพิม่ความ
พยายามในการฉีดวคัซนีและบงัคบัใชม้าตรการป้องกนัอื่น ๆ เพือ่รบัมอืกบัโรคระบาด 
 

ปธ.เฟดนิวยอรก์คำดวิกฤตโอไมครอนอำจท ำให้ปัญหำด้ำนซพัพลำยเชนยืดเยื้อ 
          นายจอหน์ วลิเลยีมส ์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์คาดการณ์วา่ การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธุโ์อไมครอน อาจจะท าใหป้ญัหาดา้นห่วงโซ่อุปทานยดืเยือ้ออกไปซึง่ไดส้ง่ผลใหเ้งนิเฟ้อเพิม่สงูขึน้อยูแ่ลว้ โดยเฟด
จ าเป็นตอ้งน าปจัจยัดงักล่าวมาพจิารณาในการก าหนดนโยบายการเงนิต่อไป   ปธ.เฟดนิวยอรก์ใหส้มัภาษณ์ว่า การแพร่ระบาด
ของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน "ท าใหแ้นวโน้มมคีวามไมแ่น่นอนเพิม่ขึน้มาก" และอาจท าใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวัชา้ลง หาก
วกิฤตดงักล่าวยงัคงท าใหม้คีวามตอ้งการสนิคา้และบรกิารที่ก าลงัเผชญิกบัภาวะขาดแคลนอยู่ในปจัจุบนั และอาจท าใหแ้รงกดดนั
ดา้นเงนิเฟ้อสงูขึน้ดว้ย  อยา่งไรกด็ ี ปธ.เฟดนิวยอรก์ไม่ไดส้ง่สญัญาณว่า เขาสนบัสนุนใหเ้ฟดเร่งลดการซือ้สนิทรพัยห์รอืไม่ โดย
เปิดเผยเพยีงแค่ว่า เฟดจะมปีจัจยัจ านวนมากใหพ้จิารณาในการประชุมนโยบายครัง้ต่อไป ไมว่่าจะเป็นเงนิเฟ้อ การจา้งงาน และ
ผลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อไมครอน 

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) 5.4% 3.6% 2.8% 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ 222,000 238,000 194,000 

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.  553,000 531,000 

 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% 


