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ย่อไม่หลุดแนวรับ US$1,120 เข้าซื้อสะสม หลุดหากหลุดรอย่อตัว    
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองยอ่ลงไมห่ลดุ US$1,112 ที่ Retracement 61.8% ท าให้ราคารีบาวด์ขึน้อีกครัง้ โดยแนวต้านส าคญัอยูบ่ริเวณ US$1,134 ที ่
Retracement 38.2% และ 1,147 ที่ Retracement23.6% หากรีบาวด์ไมผ่า่น US$1,134 ราคาอาจยอ่ลงตอ่โดยแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ  
US$1,120 ซึง่เป็นRetracement 50.0% และ  US$1,112 ที่ Retracement 61.8%   

แนวรับ Spot 
$1,127 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,108 $1,112 $1,120 $1,134 $1,147 $1,170 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองปรับเพิ่มขึน้บริเวณ 1,127 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) แรงหนนุมาจากนายวิลเลีย่ม ดดัลย์ี ประธานเฟดสาขานิวยอร์
คระบกุารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือน ก.ย.เป็นไปได้น้อยมาก และตวัเลขเงินเฟ้อและยอดค้าปลกีของญ่ีปุ่ นออกมาแขง็แกร่งเกินคาด 
อยา่งไรก็ตามราคายงัได้รับแรงกดดนัจากผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐฯออกมาขยายตวัมากกวา่ที่คาด ตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการ
วา่งงานท่ีต ่ากวา่ 300,000 ราย 25สปัดาห์ติดตอ่กนั และการกลบัมาซือ้สนิทรัพย์เสีย่งของนกัลงทนุอีกครัง้หลงัจีนอดัฉีดเงินเข้าสูร่ะบบ ด้าน
คา่เงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.87 บาท/ดอลลาร์ มีแนวโน้มออ่นลงตอ่ นกัลงทนุติดตามรายจ่ายสว่นบคุคล และรายรับรายบคุคลราย
เดือนสหรัฐฯ  กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 682.59 ตนั เพิ่มขึน้ 1.49 ตนั 
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ดอลลาร์ ดอลลาร์ปรับตวัขึน้เป็นวนัท่ี 3 ติดตอ่กนัในวนัพฤหสับด ีโดยได้แรงหนนุจากข้อมลูที่บง่ชีว้า่เศรษฐกิจสหรัฐแขง็แกร่งเกิน
คาด และจากการท่ีตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัขึน้ซึง่ได้แรงหนนุจากความต้องการเสีย่งที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ปรับตวั
ขึน้ 0.5% เมื่อเทียบกบัตะกร้าเงินท่ี 95.589 และปรับตวัขึน้ราว 2.4% ในช่วง 3 วนัท่ีผา่นมา ดอลลาร์ปรับตวั
ขึน้ 0.6% สู ่120.60 เยน ขณะที่ยโูรออ่นลง 0.4% สู ่1.1270 ดอลลาร์  ดอลลาร์ได้แรงหนนุจากข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐที่บง่ชี ้
วา่จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานลดลงและการขยายตวัทางเศรษฐกิจสงูเกินคาด อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูดงักลา่วแทบไมไ่ด้
เปลีย่นแปลงมมุมองทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไป เมือ่พิจารณาจากภาวะป่ันป่วน
ของตลาดและการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน   ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพ)ี ของสหรัฐขยายตวั 3.7% ในไตรมาส
สอง สงูกวา่ตวัเลขประมาณการครัง้แรกที่ 2.3% และจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลงสู่  271,000 รายในสปัดาห์
ที่ผา่นมา 

ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐขยบัขึน้ 16 เซนต์ สู ่1,125.31 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัพฤหสับดี แตม่ีแนวโน้มวา่
อาจปิดตลาดสปัดาห์นี ้ด้วยการดิ่งลงรายสปัดาห์ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค. ในขณะท่ีตลาดหุ้นกบัดอลลาร์ ได้รับแรง
หนนุจากตวัเลขการจ้างงานและตวัเลขอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐ อยา่งไรก็ดี ราคาทองได้รับแรงหนนุ
จากความไมแ่นน่อนในเร่ืองก าหนดเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  การดิง่ลงของราคาทองใน
สปัดาห์นีเ้ป็นการลดชว่งบวกที่ท าไว้ในสปัดาห์ที่แล้วลงจนเกือบหมด กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ มลูคา่ผลติภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐขยายตวั 3.7 % ตอ่ปีในไตรมาส 2 โดยปรับขึน้จากระดบั 2.3 % ตอ่ปีที่เคยรายงานไว้ใน
เดือนที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ ยอดผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกลดลง 6,000 ราย สู ่271,000 รายในช่วง

สปัดาห์สิน้สดุวนัท่ี ้22 ส.ค. และถือเป็นสปัดาห์ที ่25 ติดตอ่กนั  ทีต่วัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกอยูต่ ่า
กวา่ 300,000 ราย นายวิลเลยีม ดดัลย์ี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์คกลา่วในวนัพธุวา่ การท่ีเฟดจะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.ดเูหมอืนจะมีความเหมาะสมน้อยลง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภยัคกุคามจากภาวะป่ันป่วน
วุน่วายในตลาดในระยะนี ้      

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้กวา่ 10 % ในวนัพฤหสับดี ซึง่ถือเป็นการพุง่ขึน้ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ
กวา่ 6 ปี โดยได้รับแรงหนนุจากการฟืน้ตวัของตลาดหุ้น และจากขา่วทีว่า่อปุทานน า้มนัดิบลดลง ราคาน า้มนัดิบสหรัฐเพิง่ดิง่ลง
แตะ 37.75 ดอลลาร์ในวนัจนัทร์ที่ 24 ส.ค. ซึง่ถือเป็นจดุต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. 2009 แตร่าคาน า้มนัดิบพุง่ขึน้ในวนั
พฤหสับดี ในขณะท่ีตลาดหุ้นทัว่โลกได้รับแรงหนนุจากความหวงัทีว่า่ รัฐบาลจีนจะประสบความส าเร็จในการด าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ราคาน า้มนัดิบได้รับแรงหนนุเพิ่มเติมจากขา่วทีว่า่ บริษัทเชลล์ประกาศภาวะเหตสุดุวิสยัตอ่การสง่ออก
น า้มนัดิบไนจีเรีย และจากรายงานของภาคเอกชนท่ีระบวุา่ สต็อกน า้มนัดิบลดลงใน สปัดาห์นีท้ี่เมอืงคชุชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึง่
เป็นจดุสง่มอบน า้มนัดิบตามสญัญาในตลาด NYMEX นอกจากนี ้การปรับทบทวนตวัเลขอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐในไตรมาส 2 ให้สงูขึน้จากเดิมเป็นอยา่งมากก็สง่ผลบวกตอ่ราคาน า้มนัดิบด้วย  
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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 271K 275K 277K 

19.30 น. สหรัฐฯ GDP รายไตรมาสสหรัฐฯ 3.70% 3.20% 2.30% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านระหว่างด าเนินงาน 0.50% 1.30% -1.80% 

6.30 น. ญีปุ่่น CPI ญีปุ่่น 0.00% -0.20% 0.10% 

6.30 น. ญีปุ่่น อตัรการว่างงาน 3.30% 3.40% 3.4 

6.50 น. ญีปุ่่น ยอดค้าปลกี 1.60% 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 
  


