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แนวรับส ำคัญ US$1,077 ยืนได้เข้ำสะสมซื้อ หลุดรอย่อตัวแนวรับ US$1,063  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองรีบาวด์ขึน้หลงัยอ่ลงไมห่ลดุแนวรับบริเวณ US$1,077 ที่ Expansion 138.2% โดยราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านบริเวณ   
US$1,108 ที่ Retracement 23.6% หากผา่นได้แนวต้านถดัไปอยูบ่ริเวณ  US$1,125 ที ่Retracement 38.2% หากไมผ่า่น ราคาอาจยอ่ลง
ตอ่ โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,077 และ US$1,063  บริเวณ Expansion 161.8% 

แนวรับ Spot 
$1,085 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,044 $1,063 $1,077 $1,108 $1,127 $1,142 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าทรงตวับริเวณ 1,095.40 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) หลงัปรับขึน้ท้ายตลาดในเดือนก.ค.จากแรงหนนุต้นทนุการจ้าง
งานเพิม่ขึน้ต า่กวา่ที่คาด แตอ่ยา่งไรก็ตามราคาน า้มนัยงักดดนัราคาทองค าจากจ านวนแทน่ขดุเจาะน า้มนัสหรัฐฯเพิม่ขึน้และโอเปกผลติ 
เพิ่มขึน้อีก 140,000 บาร์เรลตอ่วนั ด้าน PMI ภาคการผลติยโุรปออกมาใกล้เคียงกบัท่ีคาดที่ 52.4 จดุจาก 52.2 จดุ คืนนีต้ิดตามรายจ่ายและ
รายรับสว่นบคุคล และPMI ภาคการผลติสหรัฐฯ สปัดาห์นีต้ิดตามการประชมุกนง.กลางสปัดาห์นีแ้ละตวัเลขการจ้างงานสหรัฐฯในปลาย
สปัดาห์ คา่เงินบาทออ่นคา่บริเวณ 35.07 บาท/ดอลลาร์ขและแนวโน้มยงัคงออ่นคา่ SPDRรายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 672.7 ตนั 
ลดลง 7.45 ตนั 
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ดอลลาร์           ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทยีบกบัตะกร้าสกลุเงินในวนัศกุร์และปิดตลาดเดือนก.ค.ออ่นลง หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูต้นทนุการ
จ้างงานเพิ่มขึน้น้อยที่สดุเป็นประวตัิการณ์ 0.2% ในไตรมาส 2 ซึง่สง่ผลให้มีการคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจ
ชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ยโูรดีดตวัขึน้อยา่งแข็งแกร่งเมื่อเทยีบกบัดอลลาร์หลงัการเปิดเผยข้อมลูเงินเฟ้อที่ดีขึน้ในยู
โรโซน การร่วงลงเกือบ 3% ของราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่ผลกระทบตอ่เงินโครนนอร์เวย์, ดอลลาร์ ออสเตรเลยีและสกลุเงินอื่นๆ
ของประเทศที่สง่ออกสนิค้าโภคภณัฑ์ แตส่กลุเงินดงักลา่วฟืน้ตวัขึน้หลงัดอลลาร์ร่วงลงจากการเปิดเผยข้อมลูต้นทนุการจ้าง
งาน ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ร่วง 0.33% สู ่97.230 หลงัร่วงลงมากกวา่ 1% แตบ่วก 1.8% ในเดือนก.ค. ยโูรบวกขึน้
มากกวา่ 0.4% สู ่1.0981 ดอลลาร์ แตล่ดลง 1.4% ในเดือนก.ค. ดอลลาร์ลดลง 0.2% สู ่123.93 เยน แตบ่วก 1.2% เมื่อเทียบ
กบัเยนในเดือนก.ค. ปัจจยัที่ส าคญัตอ่ไปส าหรับดอลลาร์ได้แก่การเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานของสหรัฐประจ า เดือนก.ค.ในวนั
ศกุร์นี ้

ทอง ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 7.91 ดอลลาร์ สู ่1,095.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัศกุร์ ในขณะท่ีดอลลาร์
ร่วงลง หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่ออ่นแอเกินคาดออกมา อยา่งไรก็ด ีราคาทองปิดตลาดเดือนก.ค.ด้วยการดิง่ลง
รายเดือนครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบกวา่ 2 ปี โดยได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเร็วๆนี ้ราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ปิดตลาดปรับขึน้ 0.6 % สู ่1,094.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวั
ในช่วง 1,079.1-1,102.8 ดอลลาร์ ราคาทองสปอตดิ่งลง 6.4 % ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบกบัเดือนมิ.ย. ซึง่ ถือเป็นการดิง่ลงครัง้
ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย. 2013 รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันต้ีนทนุการจ้างงานปรับขึน้เพียง 0.2 % ในไตรมาส 2 ซึง่  
    ต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ที ่0.6 % และต ่ากวา่ระดบั 0.7 % ในไตรมาสแรก นายแดเนียล บรีเซอมานน์ นกัวิเคราะห์ของ
ธนาคารคอมเมอร์ซแบงก์กลา่ววา่ "ไมม่ีภาวะเงินเฟ้อด้านคา่แรงในสหรัฐ และปัจจยันีส้ง่ผลให้ยโูร/ดอลลาร์เคลือ่นไหวอยา่ง
รุนแรง และสง่ผลบวกตอ่ตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ทัง้ตลาด" ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินดิ่งลง 1.1 % หลงัจากสหรัฐ
เปิดเผยดชันีต้นทนุการจ้างงาน  

น า้มัน    ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลงในวนัศกุร์ และปิดตลาดเดือนก.ค.ด้วยการดิ่งลง 21 % จากเดือนมิ.ย. ซึง่ถือ
เป็นการดิง่ลงครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตช่ว่งทีเ่กิดวิกฤติการเงินในเดอืนต.ค. 2008 โดยการดิ่งลงในเดอืนก.ค.เป็นผลจากการรูดลง
ของตลาดหุ้นจีน และจากสญัญาณบง่ชีท้ี่วา่ ประเทศในตะวนัออกกลางผลติน า้มนัดิบในระดบัท่ีสงูเป็นประวตักิารณ์  บริษัทเบ
เกอร์ ฮิวจ์รายงานวา่ จ านวนแทน่ขดุเจาะน า้มนัในสหรัฐเพิ่มขึน้ 5 แทน่ในสปัดาห์ ซึง่ถือเป็นการปรับขึน้เป็นสปัดาห์ที่สอง
ติดตอ่กนั และตวัเลขนีม้ีสว่นกดดนัราคาน า้มนัลงในวนัศกุร์ด้วย โดยราคาน า้มนัร่วงลงในวนัศกุร์ถึงแม้ดอลลาร์ออ่นคา่ลงก็
ตาม รอยเตอร์รายงานในวนัศกุร์วา่ กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนั (โอเปก) ผลติน า้มนัดิบสงูกวา่ 32 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในเดือน
ก.ค. โดยพุง่ขึน้ 140,000 บาร์เรลตอ่วนัจากเดือนมิ.ย. 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคการผลติยุโรป 52.4 52.2 52.2 

19.30 น. สหรัฐฯ รายจ่ายส่วนบุคคล 0.20% 0.90% 

19.30 น. สหรัฐฯ รายรับส่วนบุคคล 0.40% 0.50% 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 53.6 53.5 

16.00 น. ยุโรป ดชันีราคาผู้ผลติ -0.10% 0.00% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงงาน 1.80% -1.00% 

8.45 น. จีน PMI ภาคการบริการ 52.2 51.8 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคการบริการ 53.8 53.8 

16.00 น. ยุโรป ยอดค้าปลกี -0.10% 0.20% 

19.00 น. สหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชน 218K 237K 

19.00 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า  -42.6B  -41.9B 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 55.2 55.2 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  -4.2M 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 269K 267K 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 224K 223K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.30% 5.30% 

ศุกร์ 31 ก.ค.58

จันทร์ 27 ก.ค. 58

อังคาร 28 ก.ค.58

พฤหัสบด ี30 ก.ค.58

พุธ 29 ก.ค.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


