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รอเข้าสะสมซ้ือที่กรอบแนวรับถัดไป US$1,170-1,180  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค าร่วงหลดุแนวรับ US$1,200 ลงมาปิดทีU่S$1,186.55 ปรับลง 20.25 ท าLow ใหมใ่นรอบสองสปัดาห์ ลงมาปิดเหนือแนวรับ 
US$1,185 ซึง่เป็นกรอบแนวรับด้านลา่งโดยแนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,180 ที่แนวรับเดิมและUS$1,170 ซึง่เป็น Low      
                      US$1,185         มีโอกาสขึน้ทดสอบแนวต้านบริเวณ US$1,197     Retracement 61.8%    US$1,200     
EMA 50     ขณะทีM่ACD จดั Signal Line                           

แนวรับ Spot 
$1,185 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,160 $1,170 $1,180 $1,195 $1,200 $1,205 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปิดที่ระดบั US$1,186.55 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับลง US$20.25 ท าจดุต ่าสดุในรอบสองสปัดาห์ แรงกดดนั
มาจากดอลลาร์ที่แข็งคา่ขึน้ จากถ้อยแถลงของประธานเฟดในปลายสปัดาห์ ประกอบกบักรีซที่อยูใ่นภาวะเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีใ้น
เดือนหน้าสง่ผลให้ยโูรออ่นคา่ลง นอกจากนีด้ชันคีวามเช่ือมัน่ผู้บริโภคเพิ่มขึน้จากเดือนเม.ย.ที่ 94.3 จดุ สู ่ 95.4 จดุในเดือนพ.ค.และ
ยอดขายบ้านใหมเ่พิม่ขึน้สู ่ 517,000 ยนูิต เพิม่ขึน้ 6.8% และยอดสัง่สนิค้าคงทนพืน้ฐานท่ีไมร่วมอาวธุและเคร่ืองบินซึง่เป็นแผนลงทนุใน
ธุรกิจสหรัฐฯพุง่ขึน้อกี 1.0% ในเดือนเม.ย.ยิง่เป็นปัจจยัหนนุให้ดอลลาร์มีแนวโน้มแขง็คา่ขึน้อกี อยา่งไรก็ตามด้านคา่เงินบาทออ่นคา่ที่ 
33.72 บาท/ดอลลาร์หลงัสง่ออกไทยติดลบเป็นเดือนที่ 4 ติดตอ่กนั วนัพรุ่งนีต้ิดตามจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน ยอดขายบ้านอยู่
ระหวา่งด าเนินงานรายเดือน และสต๊อกน า้มนัดิบสหรัฐฯ SPDR รายงานการถือครองทองค าที่ระดบั 715.86 ตนั เพิ่มขึน้ 0.60 ตนั 
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ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐดิง่ลง 20.25 ดอลลาร์ หรือ 1.68 % สู ่1,186.55 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนั
องัคาร ในขณะท่ีดอลลาร์พุง่ขึน้ตอ่ไป โดยได้รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง และจากถ้อยแถลงของนางเจ
เน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่บง่ชีว้า่ เฟดมีแนวโน้มจะคมุเข้มนโยบายการเงิน ราคาสญัญาทองเดือนมิ.ย.
ปิดตลาดดิ่งลง 1.42 % สู ่1,186.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,184.80-1,208.20 ดอลลาร์ การดิ่ง
ลง 1.68 % ของราคาทองสปอตในวนัองัคารถือเป็นการดิง่ลงครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 30 เม.ย. ดชันีดอลลาร์เมื่อเทยีบกบั
ตะกร้าสกลุเงินพุง่ขึน้ 1.3 % หลงัจากมีรายงานระบวุา่ แผนลงทนุด้านทนุในธุรกิจสหรัฐพุง่ขึน้อยา่งแข็งแกร่งในเดือนเม.ย.เป็น
เดือนที่สองตดิตอ่กนั กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ ยอดสัง่ซือ้สนิค้าทนุท่ีไมร่วมอาวธุและเคร่ืองบินในสหรัฐพุง่
ขึน้ 1.0 % ในเดือนเม.ย. หลงัจากทะยานขึน้ 1.5 % ในเดือนมี.ค. โดยตวัเลขนีถื้อเป็นมาตรวดัแผนลงทนุทางธุรกิจ กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ ยอดขายบ้านเดี่ยวหลงัใหมใ่นสหรัฐพุง่ขึน้เกินคาดในเดือนเม.ย. โดยพุง่ขึน้ 6.8 % สู ่517,000 ยนูิตตอ่
ปี ซึง่สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ในโพลล์รอยเตอร์ที่ 510,000 ยนูิตตอ่ปี ส านกังาน Conference Board รายงานวา่ ดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐพุง่ขึน้สู ่95.4 ในเดือนพ.ค. จาก 94.3 ในเดือนเม.ย. 

ดอลลาร์ ดอลลาร์พุง่ขึน้มากกวา่ 1% เมื่อเทียบกบัสกลุเงินอื่นๆในวนัองัคาร โดยปรับตวัขึน้หลงัการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใส
ซึง่สนบัสนนุการคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ิมปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ดอลลาร์ปรับตวัขึน้สูร่ะดบัสงูสดุ
ในรอบเกือบ 8 ปีเมื่อเทยีบกบัเยน และถ่วงยโูรร่วงลงต า่กวา่ 1.09 ดอลลาร์เป็นครัง้แรกในรอบ 1 เดือน โดยยโูรถกูกดดนัอยูแ่ล้ว
จากความวิตกเก่ียวกบัวิกฤติการเงินของกรีซ ดชันีดอลลาร์พุง่ขึน้ 1.31% และพุง่ขึน้มากที่สดุในรอบเกือบ 2 ปี ดอลลาร์พุง่ขึน้
สงูถึง 123.32 เยน ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ค. 2007  หลงัเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายงานวา่ แผนการใช้จ่ายด้านการลงทนุ
ทางธุรกิจของสหรัฐเพิ่มขึน้อยา่งมากเป็นเดือนท่ีสองติดตอ่กนัในเดือนเม.ย. ยโูรร่วงลงเกือบ 1% สู ่1.0873 ดอลลาร์ โดยถกู
กดดนัจากความวิตกเก่ียวกบักรีซและการลดลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลเยอรมนี ซึง่ท าให้ดอลลาร์มีความนา่  
ดงึดดูใจมากกวา่ 

น า้มัน    ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลงเกือบ 3 % ในวนัองัคาร ในขณะท่ีการแข็งคา่ของดอลลาร์สง่ผลลบตอ่ราคา
น า้มนัท่ีอยูใ่นรูปดอลลาร์  นอกจากนี ้นกัลงทนุยงักงัวลอีกด้วยวา่ การพุง่ขึน้ของราคาน า้มนัในระยะนีจ้ะกระตุ้นการผลติน า้มนั
ในสหรัฐตอ่ไป ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดบิสง่มอบเดือนก.ค.ดิ่งลง 1.69 ดอลลาร์ หรือ 2.83 % มาปิดตลาดที่ 58.03 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 57.71-60.25 ดอลลาร์ ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนรูด
ลง 1.80 ดอลลาร์ หรือ 2.75 % สู ่63.72 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 63.29-65.70 ดอลลาร์ โดยระดบัปิดวนั
องัคารถือเป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี  22 เม.ย. ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินแขง็ค่าขึน้จาก 96.014 ในชว่ง
ท้ายวนัจนัทร์ สู ่97.355 ในระหวา่งชว่งการซือ้ขายวนัองัคาร ในขณะที่ยโูรได้รับแรงกดดนัจากวิกฤติการเงินกรีซ และจาก
สญัญาณบง่ชีว้า่มาตรการรัดเข็มขดัในสเปนได้รับการตอ่ต้านมากยิ่งขึน้  
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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% 0.50% 0.30% 

20.45 น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคบริการ 56.4 57 57.4 

21.00 น. สหรัฐฯ ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค CB 95.4 95.3 95.2 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 517K 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 
  


