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รอดูแนวรับส ำคัญ US$1,077 ยืนได้เข้ำสะสมซื้อ  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ามีการเคลือ่นไหวในกรอบแคบ หลงัจากที่ยงัไมส่ามารถผา่นระดบัแนวต้านส าคญัที่ US$1,108 ที่ Retracement 23.6% ขณะที ่
MACD เร่ิมมกีารตดัเส้น Signal ขึน้อีกครัง้บวกกบั RSI ที่เข้าเขต Oversold ท าให้ราคาทองค ามีโอกาสท า Technical Rebound ขึน้มาอีก
ครัง้ โดยหากผา่นแนวต้านดงักลา่วได้ จะมแีนวต้านถดัไปที่ US$1,127 ที่ Retracement 38.2% ขณะที่แนวรับอยูท่ี่ US$1,077 ที่จดุ Low 
เดิม  

แนวรับ Spot 
$1,090 

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 ายงัคงเคลือ่นไหวในกรอบแคบอยูท่ี่บริเวณ US$1,090 โดยปัจจยักดดนัส าคญัยงัอยูท่ีค่า่เงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งคา่ ทัง้จาก
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯและค าแถลงการณ์ของประธาน FED ที่เน้นย า้ถงึการขึน้อตัราดอกเบีย้ที่จะมีขึน้ในปีนี ้ขณะที่คืนนีม้ีเพียงตวัเลขยอด
สัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐฯให้ต้องติดตาม สว่นปัจจัยส าคญัที่ต้องติดตามในสปัดาห์นีอ้ยูท่ี่ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP ใน
คืนพรุ่งนีแ้ละตวัเลขการจ้างงานและอตัราการวา่งงานในช่วงปลายสปัดาห์ คา่เงินบาทอยูท่ี่ 35.04 บาทตอ่ดอลลาร์ แนวโน้มออ่นคา่อยา่ง
ตอ่เนื่อง พรุ่งนีต้ิดตามการประชมุ กนง.โดยหลายฝ่ายคาดวา่จะมีการคงอตัราดอกเบีย้ไว้   
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ญี่ปุ่น นายเอต็สโึร ฮอนดะ ที่ปรึกษาพเิศษของคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นกลา่ววา่ เขาไมเ่ห็นความจ าเป็นท่ีธนาคารกลาง ญ่ีปุ่ น (บีโอเจ) ต้อง
ใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลเุป้าหมายอตัราเงินเฟ้อ 2% ในปีหน้า โดยเตือน วา่ นัน่อาจจะท าให้เยนออ่นคา่ลง และ
ราคาพุง่ขึน้มากเกินไป  
เขาระบวุา่ ขัน้ตอนตอ่ไปส าหรับบีโอเจก็คือการปรับลดโครงการซือ้สนิทรัพย์จ านวนมหาศาล โดยเขากลา่ววา่ บีโอเจจะต้อง
ประเมินผลกระทบของแผนการขึน้ภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) เป็น 10% ในเดือนเม.ย.2017  
มมุมองของนายฮอนดะตรงกนัข้ามกบัความเห็นของเขาในช่วงต้นปีนี ้ซึง่เขากลา่ววา่ บีโอเจอาจจะต้องพิจารณา การด าเนินการ 
ถ้าอตัราเงินเฟ้อเพิม่ขึน้ช้าเกินไป  
เขากลา่วอกีวา่ เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นและแนวโน้มราคาก าลงัขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง การสง่ออกที่ดิ่งลง และการอปุโภคบริโภค
ของภาคเอกชนท่ีซบเซาท าให้เกิดแนวโน้มวา่ เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอาจหดตวั  
ในไตรมาสเดือนเม.ย.-มิ.ย. ซึง่ท าให้เกิดความไมแ่นใ่จตอ่มมุมองของบีโอเจทีว่า่ เศรษฐกิจจะฟืน้ตวั และอตัรา  
เงินเฟ้อจะเร่งตวัขึน้สูเ่ป้าหมาย 2%  
บีโอเจยงัไมต้่องการขยายมาตรการกระตุ้นทางการเงิน แตน่กัวิเคราะห์บางคนกลา่ววา่ บีโอเจอาจจะต้องด าเนินการ  
ในปีนี ้ถ้าการอปุโภคบริโภคภาคเอกชนไมเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะท าให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัตอ่ไป และท าให้บริษัทไมป่รับขึน้  
ราคา 

เยอรมนี แหลง่ขา่วเปิดเผยวา่ ยอดขายรถใหมใ่นเยอรมนเีพิ่มขึน้ราว 7% ในเดือนก.ค. สูร่ะดบั 290,000  
คนั  
แหลง่ขา่ว 2 รายเปิดเผยวา่ ยอดขายที่เพิม่ขึน้ดงักลา่วท าให้ยอดขายรถใหมใ่นช่วง 7 เดือนแรกเพิม่  
ขึน้เป็น 1.9 ล้านคนั  
สมาคมอตุสาหกรรมรถยนต์ VDA ของเยอรมนจีะเปิดเผยข้อมลูการจดทะเบียนรถยนต์อยา่งเป็นทางการ  
ของเยอรมนีในวนันี ้
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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% 0.20% 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 
  


