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รอย่อตัวเข้าซ้ือสะสมบริเวณกรอบแนวรับ US$1,185-1,190  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค าร่วงลงมาเคลือ่นไหวบริเวณ US$1,195 เหนือบริเวณ Retracement 61.8% ซึง่แนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,192 ที่ Retracement 
61.8% และกรอบแนวรับท่ี US$1,185  โดยราคาเคลือ่นไหวเข้าสูก่รอบสามเหลีย่ม หากยืนเหนือแนวรับ US$1,185 ได้ ราคามีโอกาสรีบาวด์
ขึน้อีกครัง้ โดยแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,200 ที่ EMA 50 วนั และ US$1,204 ที่ EMA100  

แนวรับ Spot 
$1,195 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,175 $1,185 $1,192 $1,200 $1,204 $1,215 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าร่วงหลดุ US$1,200 ลงมาเคลือ่นไหวบริเวณ US$1,195 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) จากดอลลาร์มแีนวโน้มแข็งคา่ 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกรีซเผยวา่กรีซจะไมม่ีเงินช าระหนีใ้ห้แก่ IMF ในเดือนหน้าหากไมไ่ด้รับเงินชว่ยเหลอืจากบรรดาเจ้าหนี ้ประกอบ
กบัถ้อยแถลงของประธานเฟดวา่ยงัคงมีการขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ อยา่งไรก็ตามด้านทองค าในประเทศได้รับแรงหนนุจากด้านคา่เงินบาท
ออ่นคา่ที่ 33.77 บาท/ดอลลาร์ หลงัตวัเลขสง่ออกตดิลบเป็นเดือนท่ี 4 ติดตอ่กนั คืนนีต้ิดตามยอดสัง่สนิค้าคงทนุรายเดือน PMI ภาคบริการ 
และยอดขายบ้านใหมส่หรัฐฯSPDR รายงานการถือครองทองค าที่ระดบั 715.26 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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กรีซ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยกรีซ นายนิคอส วตูซิส เปิดเผยกบัสถานีโทรทศัน์เมกาทวีีวา่ กรีซ ไมม่ีเงินน ามาช าระหนี ้
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ หรือไอเอ็มเอฟงวดตอ่ไป มลูคา่ 1,500 ล้านยโูร ภายในวนัท่ี 5 มิถนุายนนีไ้ด้ หลายฝ่ายจงึคาด
กนัวา่ กรีซ ใกล้ล้มละลายเตม็ท ีหลงัจากนายกรัฐมนตรีอเลก็ซิส ซิปราส พยายามเจรจาของเงินชว่ยเหลอื 7,200 ล้านยโูร ตัง้แต่
เข้ารับต าแหนง่เมื่อเดือนมกราคม แตย่งัไมป่ระสบผลส าเร็จ เนื่องจากบรรดาเจ้าหนีต้า่งยืนกรานวา่ จะอนมุตัิสนิเช่ือก้อนใหม่
ให้ ก็ตอ่เมื่อกรีซปฏิรูปเศรษฐกิจเทา่นัน้ 

ดอลลาร์ นกัวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐกลา่ววา่ ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึน้อยา่งสม ่าเสมอและมีความผนัผวนต ่ามาเป็นเวลานานระยะหนึง่
แล้ว อยา่งไรก็ด ีตลาดหุ้นอาจจะแกวง่ตวัผนัผวนในชว่งหลายสปัดาห์ข้างหน้า เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้ม
จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้และดชันีตลาดหุ้นส าคญัอยูใ่กล้สถิติสงูสดุในช่วงนี ้นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดกลา่วในวนั
ศกุร์วา่ เธอคาดวา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2015 อยา่งไรก็ดีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป   
    โดยก าหนดเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกจะขึน้อยูก่บัความแขง็แกร่งของตวัเลขเศรษฐกิจถ้อยแถลงของนางเยล
เลนท าให้ยงัคงมีความเป็นไปได้สงูที่เฟดจะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย. ทัง้นี ้ปัจจบุนันีน้กัเศรษฐศาสตร์สว่นใหญ่
คาดวา่ เฟดจะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.  ตวัเลขเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะไร้ทิศทางในระยะนี ้โดยตวัเลขเศรษฐกิจที่
ออ่นแอบางตวัท าให้นกัลงทนุปรับเลือ่นเวลาทีค่าดวา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไป แตถ้่อยแถลงของนางเยลเลนบง่ชี ้
วา่ เฟดยงัคงมีแนวโน้มจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้  นกัวิเคราะห์คาดวา่ เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อยา่งเช่ืองช้า และจะ
สือ่สารความตัง้ใจของเฟดเป็นประจ า เพื่อหลกีเลีย่งการเกิดเหตกุารณ์แบบ taper tantrum ขึน้
อีก ทัง้นี ้เหตกุารณ์ taper tantrum คือการท่ีตลาดหุ้นและสกลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหมด่ิ่งลงอยา่งรุนแรงใน
ปี 2013 เพราะนายเบน เบอร์นนัเก้ ผู้ด ารงต าแหนง่ ประธานเฟดในช่วงนัน้สง่สญัญาณวา่เฟดอาจจะปรับลดขนาดการเข้าซือ้
ตราสารหนี ้เฟดปลอ่ยให้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ในตลาดขยบัขึน้ในช่วงนี ้โดยปลอ่ยให้อยูท่ี่ระดบัราว 0.11-0.12% ในชว่งเวลา
สว่นใหญ่ในปีนี ้เทียบกบั 0.09-0.10% ในชว่งเวลาสว่นใหญ่ในปี 2014  

ดอลลาร์  ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินขยบัขึน้ไปแตะจดุสงูสดุรอบ 1 เดือนในการซือ้ขายช่วงเช้าวนันี ้ในขณะท่ีการซือ้ขาย
ด าเนินไปอยา่งเฉ่ือยชาเนื่องจากเมื่อวานนีเ้ป็นวนัหยดุของตลาดสหรัฐและองักฤษ ดชันีดอลลาร์ขึน้ไปแตะ 96.539 ในช่วงเช้า
วนันี ้เทียบกบั 96.014 ในช่วงท้ายวานนี ้โดยดชันีดอลลาร์ยงัคงได้รับแรงหนนุจากถ้อยแถลงของนางเจเนต็ เยลเลน   
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัศกุร์ที่ผา่นมา  
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

6.50 น. ญีปุ่่น ดุลการค้า  -0.21T  -0.38T 0.01T 

ทั้งวนั ALL เยอรมัน, ฝร่ังเศส, สหรัฐฯ ปิดท าการ 

Tentative ALL ประชุม G8 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนรายเดอืน 0.50% 0.30% 

20.45 น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคบริการ 57 57.4 

21.00 น. สหรัฐฯ ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค CB 95.3 95.2 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 501K  481K 

Tentative ALL ประชุม G7 

6.30 น. ญีปุ่่น ยอดค้าปลกีรายปี 5.90% -9.70% 

Tentative ALL ประชุม G7 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน 272K 274K 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านอยู่ระหว่างการขายรายเดือน 0.80% 1.10% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  -2.7M 

6.30 น. ญีปุ่่น อตัราการว่างงาน 3.40% 3.40% 

6.30 น. ญีปุ่่น ดัชนีราคาผู้บริโภครายปี 0.20% 2.20% 

19.30 น. สหรัฐฯ GDP รายไตรมาสคร้ังแรก -0.90% 0.20% 

จันทร์ 25 พ.ค. 58

อังคาร 26 พ.ค. 58

พุธ 27 พ.ค. 58

ศุกร์ 29 พ.ค. 58

พฤหัสบด ี28 พ.ค. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


