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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค าขยบัขึน้เหนือแนวรับ US$1,185 ซึง่เป็นแนวรับลา่ง ราคามีโอกาสขึน้ทดสอบแนวต้าน US$1,195 ที่ Retracement 61.8% และ 
US$1,200 ที่ EMA 50 วนั ขณะที่ MACD ตดั Signal ลงสง่สญัญาณเชิงลบ ราคามีโอกาสยอ่ตวัลง หากหลดุแนวรับ US$1,185 แนวรับ
ถดัไปอยูบ่ริเวณ  US$1,180 ซึง่เป็นแนวรับเดิม และ US$1,170 ซึง่เป็น Low เดมิ  

แนวรับ Spot 
$1,187 

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 าขยบัขึน้มาเคลือ่นไหวบริเวณ US$1,187-1,192 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับขึน้เลก็น้อย หลงัราคาดิง่ลงอยา่งใน
ในช่วงต้นสปัดาห์ จากแรงกดดนัจากดอลลาร์ที่แข็งคา่ขึน้ในรอบ 8 ปี สญัญาณการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมีทศิทางทีด่ีขึน้หนนุการ
คาดการณ์วา่เฟดปรับอตัราดอกเบีย้ในสิน้ปีนี ้ โดยในช่วงบา่ยวนันี ้ จอห์น วิลเลีย่มประธานเฟดสาขาซานฟรานออกมาให้การสนบัสนนุใน
ทิศทางเดียวกบันางเยลเลน และคาดวา่เศรษฐกิจจะขยายตวัประมาณ 2%ในปีนี ้ และคาดวา่จะปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ในปีนีเ้ช่นกนั ด้าน
คา่เงินบาทแขง็คา่ขึน้ที่ 33.74 บาท/ดอลลาร์ คืนนีต้ิดตามตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน ยอดขายบ้านระหวา่งด าเนินการรายเดอืน และส
ต๊อกน า้มนัดิบสหรัฐฯ SPDR รายงานการถือครองทองค าที่ระดบั 715.86 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ทอง       ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐขยบัขึน้ 85 เซนต์ สู ่1,187.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัพธุ หลงัจากราคาทอง
ร่วงลงแตะจดุต ่าสดุรอบสองสปัดาห์ที่ 1,183.76 ดอลลาร์ในระหวา่งวนั ในขณะท่ีดอลลาร์ร่วงลงจากจดุสงูสดุรอบหนึง่เดือน   
    อยา่งไรก็ด ีราคาทองยงัคงได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเร็วๆ
นี ้ ราคาสญัญาทองเดือนมิ.ย.ปิดตลาดขยบัลง 0.11 % สู ่1,185.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,183.0-
1,190.4 ดอลลาร์ ราคาทองสปอตเพิ่งดิ่งลง 1.7 % ในวนัองัคาร หลงัจากตวัเลขเศรษฐกิจที ่แข็งแกร่งของสหรัฐท าให้นกัลงทนุ
คาดการณ์วา่ เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้นายโอเล แฮนเสน จากธนาคารแซกโซกลา่ววา่ "ราคาทองเข้าสู่
เสถียรภาพอีกครัง้ในวนัพธุเหนือแนวรับท่ี 1,170-1,180 ดอลลาร์"  ยโูรเข้าสูเ่สถียรภาพทา่มกลางบรรยากาศการซือ้ขายที่ผนั
ผวน และตลาดหุ้นยโุรปพุง่ขึน้ หลงัจากมีขา่ววา่กรีซกบักลุม่เจ้าหนีไ้ด้บรรลขุ้อตกลงกนัในเร่ืองการผอ่นปรนหนี  ้ 

ดอลลาร์  ดอลลาร์ปรับตวัขึน้เมื่อเทียบกบัสกลุเงินส าคญัในวนัพธุ โดยแตะระดบัสงูสดุในรอบ 8 ปีเมื่อเทียบกบัเยนจากการคาดการณ์
ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนีจ้ากสญัญาณที่บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจสหรัฐก าลงัฟืน้ตวัจากภาวะซบ
เซาในไตรมาสแรก ยโูรฟืน้ตวัจากระดบัต า่สดุในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกบัดอลลาร์หลงัรายงานบง่ชีว้า่กรีซและเจ้าหนีม้ีความ
คืบหน้าในการท าข้อตกลงซึง่จะชว่ยให้กรีซมเีงินสดและหลกีเลีย่งการผิดนดัช าระหนีไ้ด้ ทัง้นี ้ดอลลาร์แข็งคา่
ขึน้ 0.6% สู ่123.840 เยน โดยปรับตวัขึน้ 3.5% แล้วในปีนี ้สว่นยโูรปรับตวัขึน้ 0.2% สู ่1.08925 ดอลลาร์ หลงัแตะระดบัต า่สดุ
ในรอบ 1 เดือนที ่1.0819 ดอลลาร์  ดชันีดอลลาร์บวก 0.1% สู ่97.371นกัวิเคราะห์กลา่ววา่ การเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อวนัองัคารที่ผา่นมาสนบัสนนุการคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
ภายในสิน้ปีนี ้

น า้มัน      ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลง 1 % ในวนัพธุ โดย ได้รับแรงกดดนัจากการแขง็คา่ของดอลลาร์ และจาก
ความกงัวลที่วา่ อปุทานน า้มนัดบิสหรัฐอาจจะเร่ิมเพิ่มขึน้อีกครัง้ หลงัจากปรับลดลงมานาน 3 สปัดาห์ ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่
มอบเดือนก.ค.ดิ่งลง 52 เซนต์ หรือ 1 % มาปิดตลาดที ่57.71 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 57.36-58.95   
ดอลลาร์  ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนก.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนรูดลง 1.66 ดอลลาร์ หรือ 2.6 % สู ่62.06 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 61.96-64.67 ดอลลาร์  หลงัจากตลาด NYMEX ปิดท าการในวนัพธุ การปิโตรเลยีม
สหรัฐ (API)  ซึง่เป็นหนว่ยงานของเอกชน ได้เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัสหรัฐประจ าสปัดาห์สิน้สดุ วนัท่ี 22 พ.ค. โดยระบุ
วา่ สต็อกน า้มนัดิบเพิ่มขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรล และสต็อกน า้มนัเบนซินดิ่งลง 3.6 ล้านบาร์เรล  



  

            Gold Direction By GT Gold Bullion: 28 May 2558 

Disclaimer : รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนบนพ้ืนฐานขอ้มูลซ่ึงพิจารณาแลว้ว่ามีความน่าเช่ือถือ และ/หรือ ถูกตอ้ง บริษัท จทีี โกลด ์บูลเลี่ยน จ  ากัด มิอาจยืนยนัและรบัรองความถูกตอ้งและสมบูรณข์องขอ้มูลดงักล่าวได ้แมว่้า
ขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏขอ้ความท่ีอาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นน้ันได ้บริษัทฯ ไม่รบัรองต่อการน าเอาขอ้ความในเอกสารน้ีไปใชไ้ม่ว่ากรณีใดๆ บทความดงักล่าวเป็นแนวคิดของผูจ้ดัท  าเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

ตดัสินใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพ่ิมเติมหรือปรบัประมาณการต่างๆ  ในเอกสารน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงัน้ันนักลงทุนควรใชดุ้ลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน 

Page 3 
 

 

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 5.00% 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 
  


