
 

วันจันทรที ่28 พฤศจิกายน 256

ในระยะส้ันเกดิจุดตํ่าใหมใตกรอบการเคล่ือนไหวลาสดุที ่

แนวรับบริเวณ 1,740-1,730 ดอลลาร

ซื้อตามแนวรบัและขายทํากําไรเมื่อราคา

ราคาลดลงต่ํากวา 1,720 ดอลลาร

1,740   

1,760 

2565 

ในระยะส้ันเกดิจุดต่ําใหมใตกรอบการเคลื่อนไหวลาสุดที ่ 1,750 ดอลลาร จึง

ดอลลาร อีกคร้ังในวันนี้ นักลงทุนที่รับความเสีย่งไดสูงอาจพิจารณารอ

ซ้ือตามแนวรบัและขายทํากําไรเมื่อราคามีการดดีตัวเขาใกลแนวตาน อยางไรกต็าม

ดอลลาร 

  1,730 1,720 

1,770 1,780 

ดอลลาร จึงมีโอกาสสูงที่จะลงมาถึง

ที่รับความเสีย่งไดสูงอาจพิจารณารอ

อยางไรก็ตามควรตัดขาดทุนหาก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,761.19 

 

21.539 

106.423 

1.0429 

35.847 

86.84 

34,262.07 

ยอดใชจายของชาวสหรัฐฯในวันแบล็กฟราย

เดย (Black Friday) ซึ่งเปนเทศกาลชอปปง

ของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 2.3% เมื่อเทียบรายป 

แตะระดับ 9.12 พันลานดอลลาร 

เปนประวัติการณ สงสัญญาณวาเศรษฐกิจ

สหรัฐฯยังแข็งแกรง ทําใหคาเงินดอลลาร

เพ่ิมขึ้นและกดดันราคาทอง แ

ในประเทศไทยมีโอกาสปรับตัว

ตลาดโลกจากเงินบาทที่ออนคาลง ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงนิบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร์

โลหะเงนิ

ทองคาํ
  

  

1,746.04 1,755.38 1,754.68

  908.96

21.033 21.485 21.033

105.687 105.955 106.062

1.0354 1.0410 1.0397

35.569 35.783 35.733

83.71 85.20 83.79

34,004.64 34,091.57 34,195.11

ในวันแบล็กฟราย

ซ่ึงเปนเทศกาลชอปปง

เมื่อเทียบรายป 

พันลานดอลลาร ซ่ึงสูงสุด

สงสัญญาณวาเศรษฐกิจ

ทําใหคาเงินดอลลารปรับ

เพ่ิมขึ้นและกดดันราคาทอง แตราคาทองคํา

มีโอกาสปรับตัวขึ้นไดมากกวา

ออนคาลง -5.90%

7.73%

7.53%

-8.54%

10.86%

-9.61%

-4.03%

754.68 -0.71 

908.96 2.03 

033 -0.455 

6.062 0.192 

397 -0.001 

733 -0.052 

3.79 -2.02 

195.11 - 



 

เวลา ประเทศ รายการ คาดการณ์ ครังก่อนหน้า 

วนัจนัทร์ ท ี28 พฤศจกิายน 2565 

- สหรัฐฯ ไม่มีรายงานตวัเลขเศรษฐกิจ - - 

วนัองัคาร ท ี29 พฤศจกิายน2565 

00.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของประธานเฟดสาขานิวยอร์ก - - 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาทอียูอ่าศยั -1.2% -0.7% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบา้นใน 20 รัฐ 10.5% 13.1% 

22.00 น. สหรัฐฯ ความเชือมนัผูบ้ริโภคจากซีบ ี 100.0 102.5 

วนัพธุท ี30 พฤศจกิายน 2565 

14.00 น. ไทย อตัราดอกเบยีนโยบายของไทย 1.25% 1.00% 

20.15 น. สหรัฐฯ การจา้งงานนอกภาคการเกษตรจากเอดีพ ี(ADP) 200K 239K 

20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการจีดีพี (GDP) ไตรมาส 3/2565 ครังที 2 2.8% 2.6% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดุลการคา้ -90.2B -92.2B 

20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการดชันีราคาจีดีพี (GDP) ไตรมาส 3/2565 ครงัที 2 4.1% 4.1% 

20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการสินคา้คงคลงัภาคการคา้ส่ง 0.5% 0.6% 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ เขตชิคาโก 47.0 45.2 

22.00 น. สหรัฐฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ 10.36M 10.72M 

22.00 น. สหรัฐฯ สัญญาขายบา้นทรีอปิดการขาย -5.0% -10.2% 

22.30 น. สหรัฐฯ สตอ็คนาํมนัดิบ  -3.7M 

วนัพฤหัสบด ีท ี1 ธันวาคม 2565 

01.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของประธานเฟด - - 

02.00 น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจากเฟด - - 

19.30 น. สหรัฐฯ แนวโนม้การเลิกจา้งงาน  48.3% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) 0.3% 0.5% 

20.30 น. สหรัฐฯ คาํร้องขอสวสัดิการวา่งงาน 234K 240K 

20.30 น. สหรัฐฯ รายไดส่้วนบุคคล 0.4% 0.4% 

20.30 น. สหรัฐฯ รายจ่ายส่วนบุคคล 0.8% 0.6% 

21.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ PMI ภาคการผลิตขนัสุดทา้ย 47.6 47.6 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ PMI ภาคการผลิตจากไอเอสเอม็ 49.8 50.2 

22.00 น. สหรัฐฯ รายจ่ายภาคการก่อสร้าง -0.2% 0.2% 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาภาคการผลิตจากไอเอสเอม็ 46.0 46.6 

วนัศุกร์ ท ี2 ธันวาคม 2565 

20.30 น. สหรัฐฯ รายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงาน 0.3% 0.4% 

20.30 น. สหรัฐฯ การจา้งงานนอกภาคการเกษตร 200K 261K 

20.30 น. สหรัฐฯ อตัราการวา่งงาน 3.7% 3.7% 


