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แนวต้านส าคัญ US$1,134 ผ่านได้สะสมซื้อ ไม่ผ่านรอย่อตัวแนวรับ US$1,112    
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองร่วงลงหลดุแนวรับ US$ 1,134 ซึง่เป็น Retraement 38.2%                     ไปท า Low        US$1,117 โดยแนวรับ
ถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,112 ที ่ Retracement 61.8%  และ US$1,108                                            US$1,134 ที่ 
Retracement 38.2% และ 1,147     Retracement23.6% 

แนวรับ Spot 
$1,127 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,100 $1,108 $1,112 $1,134 $1,147 $1,170 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองยอ่ตวัลงบริเวณ 1,124.26 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ยอ่ลง US$ 15.99 ราคาได้รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯที่แข็งแกร่ง โดยยอดสัง่สนิค้าคงทนเพิ่มขึน้ 2.0% ในเดอืนก.ค.จากทีค่าดวา่จะลดลง 0.5% นกัลงทนุจบัตาดผูลของการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยการอดัฉีดเงิน 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์เข้าสูต่ลาดเงินหลงัธนาคารกลางจีนลดอตัราดอกเบีย้และลดสดัสว่นเงินส ารองลงเมื่อวนั
องัคารซึง่อาจสง่ผลให้นกัลงทนุคลายความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวัไปได้บางสว่น อยา่งไรก็ตามราคามีแรงหนนุจากนายวิ
ลเลีย่ม ดดัลย์ี ประธานเฟดสาขานิวยอร์คระบกุารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือน ก.ย.เป็นไปได้น้อยกวา่ในช่วงที่ผา่นมา ด้านคา่เงินบาท
เคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.63 บาท/ดอลลาร์ นกัลงทนุติดตามGDP ไตรมาสสองสหรัฐฯ ยอดผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน และยอดขายบ้าน
ระหวา่งด าเนินงานสหรัฐฯ  กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 681.1 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์ ดอลลาร์ดีดตวัขึน้เป็นวนัท่ีสองตดิตอ่กนัในวนัพธุขณะทีต่ลาดการเงินตา่งๆฟืน้ตวัตามตลาดหุ้นสหรัฐและยโุรป ซึง่ลดความ
ต้องการซือ้สกลุเงินปลอดภยั อาทิ เยนทัง้นี ้ยโูรร่วง 1.6% สู ่1.1335 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์บวก 0.8% สู ่119.80 เยน  
 ดอลลาร์ได้แรงหนนุจากข้อมลูทีบ่ง่ชีว้า่ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนของสหรัฐเพิ่มขึน้เกินคาด 2.0% ในเดือนก.ค. ธนาคารกลางจีนได้
เพิ่มความพยายามที่จะหนนุความเช่ือมัน่โดยอดัฉีดเงิน 2.18 หมื่นล้าน ดอลลาร์เข้าสูต่ลาดเงิน หลงัจากปรับลดอตัราดอกเบีย้
และลดสดัสว่นการกนัส ารองลงเมื่อวนัองัคารท่ีผา่นมา ข้อมลูยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนที่แข็งแกร่งของสหรัฐช่วยหนนุดอลลาร์ แม้
ตลาดยงัคงมีมมุมองวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเลือ่นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไปทา่มกลางความป่ันป่วนของ
ตลาดการเงินในช่วงที่ผา่นมา นายวิลเลยีม ดดัลย์ี ประธานเฟดสาขานิวยอร์คระบวุา่ การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืนก.ย.มี
ความเป็นไปได้น้อยกวา่ในชว่งทีผ่า่นมา ซึง่ความเห็นของเขาท าให้ดอลลาร์ลดช่วงบวกลงเมื่อเทียบกบัยโูรและเยน 

ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐดิง่ลง 15.10 ดอลลาร์ หรือ 1.32 % สู ่1,125.15 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนั
พธุ หลงัจากดิ่งลง 2 % ในระหวา่งวนั ในขณะท่ีดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ และตลาดหุ้นสหรัฐพุง่ขึน้อยา่งแข็งแกร่งมาก นอกจากนี ้นกั
ลงทนุยงัจบัตามองความพยายามของรัฐบาลจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ราคาสญัญาทองเดอืนธ.ค.ปิดตลาดดิ่ง
ลง 1.2 % สู ่1,124.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,116.9-1,146.0 ดอลลาร์  ดชันี S&P 500 ของตลาดหุ้น
สหรัฐปิดตลาดพุง่ขึน้ 3.90 % โดยได้รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง อยา่งไรก็ดี ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ร่วง
ลง และตลาดหุ้นยโุรปปิดตลาดดิง่ลง 1.86 % เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในจีน ดชันีดอลลาร์เมื่อ
เทียบกบัตะกร้าสกลุเงินแขง็คา่ขึน้ 0.6 % หลงัจากสหรัฐรายงานวา่ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนพุง่ขึน้ 2 % ในเดือนก.ค. และปัจจยันี ้
บง่ชีว้า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงมีโอกาสปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ 

น า้มัน ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลง 1.8 % ในวนัพธุ หลงัจากส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาล
สหรัฐ (EIA) รายงานวา่ สต็อกน า้มนัเบนซิน และน า้มนักลัน่ของสหรัฐพุง่ขึน้อยา่งแขง็แกร่งเกินคาด และปัจจยันีบ้ดบงัแรงบวกที่
ราคาน า้มนัได้รับจากการดิง่ลงอยา่งรุนแรงของสต็อกน า้มนัดิบ ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนต.ค.ดิ่ง
ลง 71 เซนต์ หรือ 1.8 % มาปิดตลาดที ่38.60 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 38.52-39.86 ดอลลาร์   
        ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนต.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนขยบัลง 7 เซนต์ สู ่43.14  ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่น
ตวัในช่วง 42.81-43.76 ดอลลาร์ EIA เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัสหรัฐประจ าสปัดาห์สิน้สดุวนัท่ี 22 ส.ค. โดยระบวุา่ สต็อก
น า้มนัดิบดิง่ลง 5.5 ล้านบาร์เรล สู ่450.8 ล้านบาร์เรล ซึง่ถือเป็นการดิ่งลงครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตต้่นเดือนมิ.ย., สต็อกน า้มนัดิบ
ที่เมืองคชุชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึง่เป็นจดุสง่มอบน า้มนัตามสญัญาในตลาด NYMEX ปรับขึน้ 256,000 บาร์เรล สู ่57.7 ล้าน
บาร์เรล, สต็อกน า้มนักลัน่พุง่ขึน้ 1.4 ล้านบาร์เรล สู ่149.8 ล้านบาร์เรล, สต็อกน า้มนัเบนซินทะยานขึน้ 1.7 ล้าน
บาร์เรล สู ่214.4 ล้านบาร์เรล  
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

13.00 น. ยุโรป GDP รายไตรมาสเยอรมัน 0.40% 0.40% 0.40% 

15.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกจิเยอรมัน 108.3 107.6 108 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 55.2 54.1 55.7 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 101.5 92.8 90.9 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 507K 512K 482K 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนพืน้ฐานรายเดอืน 0.60% 0.30% 0.60% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนทัว่ไปรายเดอืน 2.00% -0.50% 3.40% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  -5.5M 1.0M 2.6M 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 275K 277K 

19.30 น. สหรัฐฯ GDP รายไตรมาสสหรัฐฯ 3.20% 2.30% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านระหว่างด าเนินงาน 1.30% -1.80% 

6.30 น. ญีปุ่่น CPI ญีปุ่่น -0.20% 0.10% 

6.30 น. ญีปุ่่น อตัรการว่างงาน 3.40% 3.4 

6.50 น. ญีปุ่่น ยอดค้าปลกี 1.10% 1.00% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้าสินค้า  -62.3B 

19.30 น. สหรัฐฯ รายจ่ายส่วนบุคคลรายเดอืน 0.40% 0.20% 

ศุกร์ 28 ส.ค. 58

จันทร์ 24 ส.ค. 58

อังคาร 25 ส.ค. 58

พฤหัสบด ี27 ส.ค. 58

พุธ 26 ส.ค. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


