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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 ที่ Retracement 38.2% หากไมผ่า่นราคาอาจยอ่ลง
ตอ่โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ 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 ายอ่ตวัลงเลก็น้อยหลงัจากยงัไมม่ีปัจจยัสนบัสนนุใหมปิ่ดใกล้ระดบั 1,085.75 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ลดลง 
US$9.65 แรงกดดนัเร่ืองการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลงัจากการสง่สญัญาณของ FED กดดนัราคาทองค าให้มกีารออ่นตวัลง
ตอ่เนื่อง ขณะคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตวัแข็งคา่ขึน้ 0.1% เมื่อวานเทยีบสกลุเงินหลกั โดยแนวโน้มยงัมีโอกาสแขง็คา่เนื่องจากแนวทางกร
ใช้นโยบายทางการเงินสหรัฐฯ มโีอกาสเข้มงวดขึน้ในอนาคตขณะที่ ECB และ BOJ ยงัคงเดินหน้ามาตรการผอ่นคลายทางการเงิน คา่เงิน
บาทออ่นคา่สูร่ะดบั 35 บาท/ดอลลาร์ขณะที่แนวโน้มยงัออ่นคา่ก่อนการประชมุคณะกรรมการนโยบายทางการเงินพรุ่งนี ้ โดยแนวโน้ม
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ยงัขาดปัจจยัหนนุท่ีชดัเจนประกอบกบัการแข็งคา่ของคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้คา่เงินบาทมแีนวโน้มออ่นคา่
ตอ่เนื่องและท าให้ราคาทองค าในประเทศออ่นตวัลงน้อยกวา่ราคาทองค าในตลาดโลก กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 
672.7 ตนั คงที ่
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สหรัฐฯ สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติลดลงเกินคาดสู ่52.7 ในเดือน
ก.ค.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ ดชันี PMI ภาคการผลติอาจ อยูท่ี่ 53.5 ในเดือนก.ค. ไมเ่ปลีย่นแปลง
จากระดบั 53.5 ในเดือนมิ.ย. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมลูคา่ใช้จา่ยด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้น้อยกวา่คาด 0.1% ในเดอืนมิ.ย.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ คา่ใช้จา่ยด้านการก่อสร้างอาจ เพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือนมิ.ย. หลงัจาก
เพิ่มขึน้ 1.8% ในเดือนพ.ค. 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมลูรายได้สว่นบคุคลเพิ่มขึน้ 0.4%, การใช้จา่ยสว่น บคุคลเพิ่มขึน้ 0.2% และดชันีราคาการใช้
จ่ายด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) พืน้ฐาน ซึง่ไมร่วมราคาอาหารและพลงังานเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ รายได้สว่นบคุคลอาจเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากเพิม่ขึน้ 
0.4% ในเดือนพ.ค., การใช้จา่ยสว่นบคุคล อาจเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากเพิม่ขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. และดชัน ี 
ราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) พืน้ฐานซึง่ไมร่วมราคาอาหารและ พลงังานอาจเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนมิ.ย. 
หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค. 

ทอง ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 9.65 ดอลลาร์ สู ่1,085.75 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ในชว่งท้ายตลาดวนัจนัทร์ หลงัจากเพิ่งดิง่ลง
เกือบ 7 % ในเดือนก.ค. ซึง่ถือเป็น การดิ่งลงรายเดือนครัง้ใหญ่ทีส่ดุนบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย. 2013 ในขณะท่ีดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ และ 
นกัลงทนุจบัตาดตูวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เพื่อใช้ในการคาดการณ์ก าหนดเวลาในการปรับขึน้ อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐ  
ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดร่วงลง 0.5 % สู ่1,089.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,085.1-1,098.0 
ดอลลาร์ ราคาทองสปอตเข้าใกล้จดุต า่สดุของวนัท่ี 24 ก.ค.ที่ 1,077 ดอลลาร์ ซึง่ถือเป็นจดุต า่สดุ  
ในรอบ 5 ปีคร่ึง โดยราคาทองสปอตเพิ่งปิดตลาดรายสปัดาห์ในแดนลบถึง 6 สปัดาห์ติดตอ่ กนั ซึง่ถือวา่ยาวนานที่สดุนบัตัง้แต่
ปี 1999  
ราคาโลหะมีคา่ร่วงลงพร้อมกบัดชันี CRB ของธอมสนั รอยเตอร์ ซึง่ใช้วดัราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ส าคญั 19 ประเภท โดยดชันี 
CRB ดิ่งลงแตะจดุต า่สดุนบัตัง้แตปี่ 2003 และลดช่วงบวกที ่เคยท าไว้ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมาลงจนเกือบหมด  
นกัลงทนุเทขายสนิค้าโภคภณัฑ์ หลงัจากไคซิน/มาร์กิตรายงานวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ส าหรับภาคการผลติขัน้
สดุท้ายของจีนดิง่ลงจาก 49.4 ในเดือนมิ.ย. สู ่47.8 ในเดือนก.ค. ซึง่ถือเป็นจดุต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ค. 2013 หรือจดุต ่าสดุใน
รอบ 2 ปี ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินแขง็คา่ขึน้ 0.1 % และสง่ผลลบตอ่ราคาทอง  
ราคาโลหะเงินในตลาดสปอตดิ่งลง 2.2 % สู ่14.44 ดอลลาร์ และเข้าใกล้จดุต ่าสดุรอบ 6 ปีที่ท าไว้ในเดือนก.ค. ทางด้านราคาพ
ลาตินัม่ในตลาดสปอตรูดลง 2.6 % สู ่955.74 ดอลลาร์ในวนัจนัทร์ หลงัจากเพิ่งดิ่งลง 8.7 % ในเดอืนก.ค. สว่นราคาพลั
ลาเดียมในตลาด สปอตดิ่งลง 2.3 % สู ่595.25 ดอลลาร์ในวนัจนัทร์ และเข้าใกล้จดุต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนต.ค.  
2012 



  

            Gold Direction By GT Gold Bullion: 4 August 2015 

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 ดงัน้ันนักลงทุนควรใชด้ลุพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน 

Page 3 
 

มา: Bisnews 

 
 

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% 0.20% 0.90% 

19.30 น. สหรัฐฯ รายรับส่วนบุคคล 0.40% 0.40% 0.50% 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 52.7 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 
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