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รอตัวสะสมซื้อบริเวณกรอบแนวรับ US$1,157-1,162   
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาร่วงลงหลดุแนวรับ US$1,162                     ทองค า                       3      คร่ึง     ทองยงั                  
                    US$1,162                            US$1,157         Low เดิม ขณะที่แนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,175 ซึง่เป็น 
Retracement ที6่1.8%     US$1,180                     

แนวรับ Spot 
$1,166 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,150 $1,157 $1,162 $1,175 $1,185 $1,198 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปิดที่ระดบั US$1,166.31 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ลดลง US$ 1.99 โดยระหวา่งวนัราคาท าจดุต า่สดุในรอบ 3
เดือน จากขณะเงินเฟ้อผู้ผลติออกมาต ่ากวา่ทีค่าดที่ 0.0%  กดดนัยโูรตอ่ ขณะที่ตลาดคาดการณ์กรีซตอบตกลงยอมรับข้อเสนอของทาง
เจ้าหนี ้อยา่งไรก็ตามราคาทองมแีรงหนนุกลบัมาจากตวัเลขการจ้างงานสหรัฐฯนอกภาคเกษตรกรรมสหรัฐฯออกมาต ่ากวา่ที่คาดที่ 223,000 
ต าแหนง่ จากที่คาดไว้ที่ 231,000ต าแหนง่ และผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานออกมามากกวา่ทีค่าดที่ 281,000 ต าแหนง่จากที่คาดที่ 270,000 
ต าแหนง่ ถึงแม้อตัราการวา่งงานจะลดลงอีก 0.2% แตป่ระชากร 432,000 ต าแหนง่ออกจากตลาดแรงงาน วนันีน้กัลงทนุติดตาม PMIภาค
บริการ และยอดค้าปลกียโุรป ขณะที่ทางสหรัฐฯตลาดปิดท าการเนื่องในวนัชาติ สปัดาห์หน้าตดิตามผลโหวตกรีซตอ่แผนปฎิรูป SPDR
รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 709.65 ตนั ลดลง 1.79 ตนั 
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ดอลลาร์          ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินส าคญัในวนัพฤหสับดีหลงัจากข้อมลูการจ้างงานที่นา่ผิดหวงัของสหรัฐท าให้
คาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเลือ่นไปปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า แตค่วามระมดัระวงักอ่นการลงประชามติของกรีซ
ในสดุสปัดาห์นีช้ว่ยจ ากดัการร่วงลงของดอลลาร์ ทัง้นี ้ยโูรบวก 0.22% สู ่1.10775 ดอลลาร์, ดอลลาร์ออ่นคา่ลง 0.05% สู ่  
    123.110 เยน และดอลลาร์ร่วง 0.37% สู ่0.94450 ฟรังก์สวิส สว่นดชันีดอลลาร์ลบ 0.18% สู ่96.139 กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 223,000 ต าแหนง่ในเดือนมิ.ย. ต ่ากวา่ที่นกัเศรษฐศาสตร์คาดไว้วา่
อาจเพิม่ขึน้ 230,000 ต าแหนง่ ยโูรมีแนวโน้มลดลงติดตอ่กนัเป็นสปัดาห์ที่สองเมื่อเทยีบกบัดอลลาร์ โดยลดลง
ราว 0.7% นกัวิเคราะห์ระบวุา่ การซือ้ขายเป็นไปอยา่งซบเซาเนื่องจากนกัลงทนุรอผลการลงประชามติของกรีซในวนัท่ี 5 ก.ค.
นี ้และก่อนวนัหยดุตลาดสหรัฐในวนัศกุร์นีเ้นื่องในวนัชาติ--จบ--  

ทอง         ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐขยบัลง 2.75 ดอลลาร์ สู ่1,165.75 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัพฤหสับดี อยา่งไร
ก็ด ีราคาทองสามารถดีดขึน้จากจดุต า่สดุรอบ 3 เดือนคร่ึงที ่1,156.85 ดอลลาร์ที่ท าไว้ในช่วงเช้า หลงัจากสหรัฐเปิดผยตวัเลข
ตลาดแรงงานท่ีออ่นแอเกินคาดในเดือนมิ.ย. และตวัเลขดงักลา่วบง่ชีว้า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะยงัไมป่รับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเดือนก.ย.  ราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ปิดตลาดร่วงลง 0.50 % สู ่1,163.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หลงัจากเคลือ่นตวั
ในช่วง 1,155.8-1,169.2 ดอลลาร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐ
เพิ่มขึน้ 223,000 ต าแหนง่ในเดือนมิ.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 254,000 ต าแหนง่ในเดือนพ.ค. สว่นอตัราการวา่งงานร่วง
ลง 0.2 % สู ่5.3 % ซึง่ถือเป็นจดุต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย. 2008 แตม่ีประชากร 432,000 คนที่ออกจากการเป็นสว่นหนึง่ของ
ก าลงัแรงงาน  ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินพุง่ขึน้แตะจดุสงูสดุรอบ 3 สปัดาห์ที ่96.422 ในช่วงแรก ก่อนจะร่วงลง
สู ่96.113 ในชว่งท้ายตลาดวนัพฤหสับดี เทียบกบั 96.310 ในช่วงท้ายตลาดวนัพธุ  

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ปิดแทบไมข่ยบัในวนัพฤหสับดี โดยราคาน า้มนัดิบปรับขึน้ในชว่งแรก ก่อนจะร่วงลง
ในช่วงตอ่มา โดยได้รับแรงกดดนัจากตวัเลขแทน่ขดุเจาะน า้มนัรายสปัดาห์ในสหรัฐที่ปรับขึน้เป็นครัง้แรกในปีนี ้ทัง้นี ้ราคา
น า้มนัดิบสง่มอบเดือนส.ค.ขยบัลง 3 เซนต์ มาปิดตลาดที่ 56.93 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 56.65-
57.95 ดอลลาร์  ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนส.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนขยบัขึน้ 6 เซนต์ สู6่2.07 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 61.90-63.20 ดอลลาร์ บริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์รายงานวา่ จ านวนแทน่ขดุเจาะน า้มนัในสหรัฐพุง่
ขึน้ 12 แทน่ในสปัดาห์นี ้ซึง่ถือเป็นการปรับขึน้ครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดอืนธ.ค. 2014 ราคาน า้มนัได้รับแรงหนนุในชว่งเช้าจากตวัเลข
การจ้างงานและตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่บง่ชีว้า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะไมรี่บร้อนปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในสปัดาห์  
    นี ้และได้รับแรงหนนุจากการพุง่ขึน้ของราคาน า้มนัเบนซินด้วย ราคาน า้มนัเบนซิน RBOB ของสหรัฐปิดตลาดพุง่
ขึน้ 1.3 % ในวนัพฤหสับด ีโดย     ได้รับแรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่อปุสงค์จะเพิ่มขึน้ในช่วงวนัหยดุในสหรัฐ  
ราคาน า้มนัไมส่ามารถพุง่ขึน้ได้มากนกัในชว่งเช้า โครงการนิวเคลยีร์ของอิหร่านยงัคงด าเนินตอ่ไป และตลาดสหรัฐจะปิดท าการ
ในวนัศกุร์ที่ 3 ก.ค.เพื่อชดเชยวนัชาติสหรัฐ 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านระหว่างการด าเนินการรายเดอืน 0.90% 1.30% 3.40% 

Tentative ALL G8  Meeting 

16.00 น. ยุโรป CPI ขั้นต้นรายปี 0.20% 0.20% 0.30% 

16.00 น. ยุโรป CPI พืน้ฐานรายปี 0.80% 0.80% 0.90% 

16.00 น. ยุโรป อตัราการว่างงาน 11.10% 11.10% 11.10% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 101.4 97.1 95.4 

8.00 น. จีน PMI ภาคการผลติ 50.2 50.3 50.2 

8.00 น. จีน PMI ภาคบริการ 53.8 53.2 

19.00 น. สหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชน 237K 216K 201K 

21.00 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 53.5 53.2 52.8 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  2.4M  -1.9M -4.9M 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 223K 231K 280K 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 281K 270K 271K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.30% 5.40% 5.50% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงงานรายเดอืน -1.00% -0.50% -0.40% 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคบริการ 54.4 54.4 

จันทร์ 29 ม.ิย. 58

อังคาร 30 ม.ิย. 58

พุธ 1 ก.ค.58

ศุกร์ 3 ก.ค.58

พฤหัสบด ี2 ก.ค.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


