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รอดูในกรอบ US$1,157-1,162 ยืนได้เข้าสะสมซื้อ หากหลุด US$1,157รอย่อตัว   
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองปิดบริเวณ US$1,167.44 โดยเคลือ่นไหวในกรอบแคบ โดยช่วงเช้าราคาปรับขึน้ไมผ่า่นแนวต้านUS$1,175 ซึง่เป็นRetracement 
38.2% ท าให้ราคายอ่ตวัลง โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,162 ซึง่เป็นแนวรับเดิม และ US$1,157 ซึง่เป็นจดุต า่สดุเดิม หากราคาสามารถยืน
เหนือ US$1,162 ได้ ราคาอาจรีบาวด์ขึน้โดยแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,175 และ US$1,185 ซึง่เป็นRetracement 50.0% 

แนวรับ Spot 
$1,168 

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 าเคลือ่นไหวยอ่ตวัลงบริเวณระดบั US$1,165 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) โดยราคารีบาวด์ขึน้จากแรงหนนุหนี ้
สาธาณะกรีซซึง่ผลการท าประชาพิจารณ์ออกมาไมรั่บข้อเสนอช่วยเหลอืทางการเงิน ซึง่สง่ผลให้คาดการณ์กรีซมีโอกาสออกจากกลุม่ยโูรโซน
สงูขึน้มาก โดยนกัลงทนุจบัตาการประชมุกลุม่ยโูรโซนวนันีแ้ละวนัพรุ่งนีใ้นการประชมุ Eurosummit คืนนีน้กัลงทนุติดตาม PMI ภาคการ
บริการ ดชันคีวามเช่ือมัน่สหรัฐฯ และสถานการณ์หนีส้าธารณะกรีซ เงินบาทออ่นคา่บริเวณ 33.83 บาท/ดอลลาร์ SPDRรายงานการถือ
สถานะทองค าที่ระดบั 709.65 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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กรีซ          ผลการนบัคะแนนลา่สดุ ถึงเวลาประมาณ 21.00 น ตามเวลาท้องถ่ิน หรือตรงกบัเวลาปริมาณ 01.00 น ตามเวลาในไทย
นัน้ แสดงใหเัห็นวา่ ชาวกรีซลงคะแนนเสยีง "ไมรั่บ" กนัอยา่งทว่มท้น คิดเป็นสดัสว่น 62.92% ตอ่มต ิ"รับ" ที่ 39.08% จากการ
นบัคะแนนไปแล้ว 33.87% ผลลพัธ์ที่ออกมาเช่นนี ้ถือเป็นชยัชนะครัง้ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีอเลก็ซิส ซิปราส ที่ก่อนหน้านี ้
เรียกร้องให้ผู้มีสทิธิลงประชามติไมรั่บเง่ือนไขในข้อเสนอให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน ที่เขาระบวุา่ เป็นสิง่ที่สร้างความอบัอาย
ให้กบัประเทศ และเป็นการยื่นค าขาดจากกลุม่เจ้าหนี ้ ทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยกรีซ "นายนิคอส วทูซิส" แสดงความยินดตีอ่
ผลที่ออกมา โดยชีว้า่ เป็นการแสดงให้เห็นถงึการตดัสนิของประชาชนชาวกรีซ ที่สะท้อนให้เห็นวา่ กรีซ และชาวกรีซ ต้องการท่ี
จะเดินตอ่ไปข้างหน้า และใช้รูปแบบการพฒันาในปัจจบุนั ขณะทีรั่ฐมนตรีคลงักรีซ "นายยานิส วารูฟากิส" บอกวา่ ผลที่
ออกมา ท าให้กรีซสามารถเรียกร้องขอข้อตกลงที่มีความยตุธิรรมจากกลุม่เจ้าหนีต้า่งชาติได้ พร้อมเผยวา่ มีแผนท่ีจะเชิญชาติ
พนัธมิตรมาหารือทีละชาติ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกนัให้ได้ เมื่อได้รับทราบผลการลงประชามตเิบือ้งต้นแล้ว ชาวกรีซหลายพนัคนก็
ออกมาร่วมตวักนับริเวณจตัรัุสซนิแทกมา ตัง้แตช่่วงกลางคืนวานนี ้(5 ก.ค.) เพื่อร่วมฉลองชยัชนะของมต ิ"ไมรั่บ" ในครัง้นี ้

ดอลลาร์         ยโูรร่วงลงในวนันี ้ในขณะท่ีเยนซึง่เป็นสกลุเงินปลอดภยัพุง่ขึน้ หลงัจากชาวกรีซลงคะแนนเสยีงปฏิเสธเง่ือนไขในมาตรการ
ให้ความช่วยเหลอื โดยผลการโหวตนีท้ าให้วกิฤติหนีก้รีซทวคีวามรุนแรงมากยิ่งขึน้ และอาจสร้างความแตกแยกใน  
    ยโุรป ถ้าหากฝ่ายเจ้าหนีป้ฏิเสธที่จะให้ความชว่ยเหลอืกรีซตอ่ไป ยโูรร่วงลงจาก 136.85 เยนในช่วงท้ายวนัศกุร์ สูจ่ดุต ่าสดุ
รอบ 6 สปัดาห์ที่ 133.700 เยน ในระหวา่งช่วงการซือ้ขายวนันี ้ก่อนจะลดชว่งตดิลบลงคร่ึงหนึง่ทา่มกลางบรรยากาศการซือ้ขาย
ที่ผนัผวนและอยูท่ี่ 134.800 เยนในช่วงนี ้ยโูร/ดอลลาร์ร่วงลงจาก 1.1112 ดอลลาร์ในชว่งท้ายวนัศกุร์ สู ่1.0969 ดอลลาร์  
    ในระหวา่งชว่งการซือ้ขายวนันี ้ซึง่ใกล้กบัจดุต ่าสดุรอบ 1 เดือนที่ 1.0955 ดอลลาร์ โดยยโูรลดช่วงตดิลบกลบัขึน้
สู ่1.1023 ดอลลาร์ในช่วงนี ้ดอลลาร์ร่วงลงจาก 122.80 เยนในช่วงท้ายวนัศกุร์ สู ่121.70 เยนในระหวา่งช่วงการซือ้ขาย  
    วนันี ้และอยูท่ี ่122.55 เยนในช่วงนี ้นายเรย์ แอททริล จากธนาคารเนชัน่แนล ออสเตรเลยี แบงก์กลา่ววา่ "ความเสีย่งในการ
เกิดGrexit (การท่ีกรีซออกจากยโูรโซน) พุง่ขึน้เป็นอยา่งมาก และถือเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเกิดขึน้มากที่สดุหลงัการท า
ประชามต ิอยา่งไรก็ด ียงัคงมีความเป็นไปได้เกือบ 50 % ที่จะไมเ่กิด Grexit ซึง่รวมถงึความเป็นไปได้ที่จะมีการท าข้อตกลง
ใหม"่ ผู้น ายโุรปจะจดัประชมุสดุยอดในวนัองัคารนีเ้พื่อหารือเร่ืองขัน้ตอนตอ่ไปในวกิฤติหนีก้รีซ แหลง่ขา่วกลา่ววา่ ธนาคารกลาง
ยโุรป (อีซีบี) จะจดัประชมุทางโทรศพัท์ในชว่งตอ่ไปใน วนันี ้และมีแนวโน้มที่จะจดัสรรเงินทนุฉกุเฉินให้แก่ธนาคารพาณิชย์กรีซ
ตอ่ไปในระดบัเพดานเดิม   
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

ALL DAY ยุโรป ผลประชาพจิารณ์กรีซ No Yes 

21.00 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 56.5 55.7 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ตลาดแรงงานรายเดอืน 1.3 

19.30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า  -42.8B -40.9B 

21.00 น. สหรัฐฯ ต าแหน่งงานเปิดใหม่ JOLTS 5.30M 5.38M 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 2.4M 

1.00 น. สหรัฐฯ FOMC Meeting Minute 

8.30น. จีน CPI รายปี 1.30% 1.20% 

8.30น. จีน PPI รายปี -4.60% -4.60% 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 277K 281K 

6.50 น. ญีปุ่่น PPI รายปี -2.20% -2.10% 

21.00 น. สหรัฐฯ สต๊อกสินค้ารายเดอืน 0.30% 0.40% 

ศุกร 10 ก.ค.58

อาทิตย์ 5 ก.ค.58

จันทร์ 6 ก.ค. 58

อังคาร 7 ก.ค.58

พฤหัสบด ี9 ก.ค.58

พุธ 8 ก.ค.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


