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แนวต้านส าคัญ US$1,142 ผ่านได้ซื้อสะสมไม่ผ่านรอย่อตัวแนวรับ1,130-1,134    
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองยอ่ลงไมห่ลดุ US$1,120 ซึง่เป็นกรอบแนวรับด้านลา่ง ท าให้ราคาปรับขึน้อกีครัง้ โดยแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,142 ที ่
Retracement 50.0% และ US$1,149 ที่ Retracement 61.8% หากราคาปรับไมผ่า่นอาจยอ่ตวัลงอีกครัง้โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,130 
ที่ Retracement 23.6% และ US$1,122 ที่กรอบแนวรับเส้นเทรนขาขึน้ 

แนวรับ Spot 
$1,134 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,112 $1,122 $1,129 $1,142 $1,149 $1,160 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองเพิม่ขึน้บริเวณ 1,133.56 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) เพิ่มขึน้ US$ 8.25 แรงหนนุมาจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯที่อาจเลือ่นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.ออกไป จากความผนัผวนในตลาดการเงินทัว่โลกเมื่อสปัดาห์ก่อน 
โดยนายสแตนลย์ี ฟิชเชอร์ รองประธานเฟดระบแุรงเทขายในตลาดหุ้นมีอิทธิพลตอ่การขึน้อตัราดอกเบีย้ แตอ่ยา่งไรก็ตามความผนัผวนจะ
ลดลง และน าไปสูก่ารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามราคายงัคงปิดตลาดในรายสปัดาห์ด้วยการร่วงลงกวา่ 2% เมื่อสปัดาห์ที่
ผา่นมา ด้านคา่เงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.85 บาท/ดอลลาร์ วนันีต้ิดตามดชันีราคาผู้บริโภครายปียโุรป สปัดาห์นีต้ิดตามตวัเลขการ
จ้างงานสหรัฐฯในชว่งปลายสปัดาห์  กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 682.59 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์ ดอลลาร์ปรับตวัขึน้สูร่ะดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์ในวนัศกุร์เป็นวนัท่ี 4 ติดตอ่กนัหลงัเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บาง
คนไมไ่ด้ปฏิเสธความเป็นไปได้ทีจ่ะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนหน้าทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์บวก 0.5% สู ่96.101 ขณะที่
ดอลลาร์บวก 0.4% สู ่121.44 เยน สว่นยโูรลดลง 0.6% สู ่1.1180 ดอลลาร์ ดชันีดอลลาร์ดีดตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุใน
รอบ 7 เดือนที่เข้าทดสอบเมื่อวนัจนัทร์ที่ผา่นมาและปรับตวัขึน้รายสปัดาห์มากที่สดุในรอบ 1 เดือนหลงัตลาดการเงินฟืน้ตวัจาก
ภาวะป่ันป่วนในชว่งที่ผา่นมา ดชันีดอลลาร์ปรับตวัขึน้หลงันายสแตนลย์ี ฟิสเชอร์ รองประธานเฟดและนายเดนนิส ลอ็ค
ฮาร์ต ประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าบง่ชีถ้งึแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืนก.ย. เทรดเดอร์ในตลาดอตัราดอกเบีย้
คาดวา่ มีโอกาสมากกวา่ 50% ที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนต.ค. นกัลงทนุก าลงัรอดขู้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐซึง่รวมถึง
ข้อมลูการจ้างงานซึง่อาจช่วยเฟดในการตดัสนิใจในการด าเนินนโยบายการเงินครัง้ตอ่ไป 

ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 8.25 ดอลลาร์ สู ่1,133.56 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัศกุร์ โดยได้รับแรงหนนุ
จากปัจจยัทางเทคนิค และจากสญัญาณบง่ชีว้า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเลือ่นเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
ออกไป อยา่งไรก็ด ีราคาทองยงัคงปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการดิ่งลงกวา่ 2 % จากสปัดาห์ทีแ่ล้ว ซึง่ถือเป็นการดิ่งลงครัง้ใหญ่  
    ที่สดุในรอบ 5 สปัดาห์ โดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของดอลลาร์ และตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง ราคาสญัญา
ทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดพุง่ขึน้ 1 % สู ่1,134.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,123.1-1,140.3 ดอลลาร์  
        ราคาทองได้รับแรงหนนุจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่บง่ชีว้า่ เฟดอาจจะเลือ่นเวลาในการคมุ
เข้มนโยบายการเงินออกไปจากเดือนก.ย. เนื่องจากตลาดการเงินประสบภาวะป่ันป่วนวุน่วาย นายสแตนลย์ี ฟิชเชอร์ รอง
ประธานเฟดและเจ้าหน้าทีเ่ฟดคนอื่นๆยอมรับวา่ แรงเทขายในตลาดหุ้นทัว่โลกที่เร่ิมต้นในสปัดาห์ที่แล้ว จะมีอิทธิพลตอ่
ก าหนดเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สหรัฐ อยา่งไรก็ด ีนายฟิชเชอร์กลา่วเสริมวา่ ความผนัผวนในตลาดโลกระยะนีจ้ะ

บรรเทาลงอยา่งรวดเร็ว และอาจจะปทูางไปสูก่ารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สหรัฐ                   
น า้มัน    ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้อยา่งแขง็แกร่งในวนัศกุร์ โดยได้รับแรงหนนุจากค าสัง่ซือ้ชดเชยการท าชอร์ต

เซล, เหตกุารณ์รุนแรงในประเทศเยเมน, พายใุนอา่วสหรัฐ และการปิดซอ่มบ ารุงโรงกลัน่น า้มนัในสหรัฐ โดยการพุง่ขึน้ในช่วงวนั
พฤหสับดีกบัวนัศกุร์นีถื้อเป็นการพุง่ขึน้ระยะสองวนัครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ 6 ปี ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนต.ค.พุง่
ขึน้ 2.66 ดอลลาร์ หรือ 6.3 % มาปิดตลาดที ่45.22 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล  โดยราคาน า้มนัดิบสหรัฐปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการพุง่
ขึน้ 12 % จากสปัดาห์ที่แล้ว ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนต.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนทะยาน
ขึน้ 2.49 ดอลลาร์ หรือ 5 % สู ่50.05 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 46.61-50.98  ดอลลาร์ โดยราคา
น า้มนัดิบเบรนท์ปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการพุง่ขึน้ 10 % จากสปัดาห์ที่แล้ว ราคาน า้มนัดิบได้รับแรงหนนุจากขา่วที่วา่ เคร่ืองบิน
รบจากกองก าลงัแนวร่วมของซาอดุิอาระเบยี ได้สงัหารคน 10 คนในการโจมตีทางอากาศในเยเมน นอกจากนี ้พายโุซนร้อนเอ
ริกายงัพดัเข้าใกล้ รัฐฟลอริดา และท าให้เกิดความกงัวลตอ่การขดุเจาะน า้มนัในอา่วสหรัฐ ราคาน า้มนัดิบพุง่ขึน้
มาแล้ว 17 % ในช่วงสองวนัท าการท่ีผา่นมา ซึง่ถือเป็นการพุง่ขึน้ครัง้ใหญ่ อนัดบัสองในรอบ 25 ปี        
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

16.00 น. ยุโรป CPI รายปี 0.20% 0.20% 

16.00 น. ยุโรป CPI รายปีขั้นพืน้ฐาน 1.00% 1.00% 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ชิคาโก 54.7 54.7 

8.35 น. ญีปุ่่น PMI ภาคการผลติ 51.9 51.9 

8.45 น. จีน PMI ภาคการผลติ Caixin 47.2 47.1 

8.45 น. จีน PMI ภาคบริการ Caixin 53.9 53.8 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคการผลติ 52.4 52.4 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 52.9 52.9 

16.00 น. ยุโรป ดชันีราคาผู้ผลติ -0.10% -0.10% 

19.15 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม  204K  185K 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงงาน 0.80% 1.80% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 1.0M 2.6M 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคบริการ 54.3 54.3 

18.45 น. ยุโรป ประชุม ECB 0.05% 0.05% 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน  273K  271K 

19.30 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 55.2 55.2 

16.00 น. ยุโรป GDP รายไตรมาส 0.30% 0.30% 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 220K  215K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.20% 5.30% 

ศุกร์ 4 ก.ย.58

จันทร์ 31 ส.ค. 58

อังคาร 1 ก.ย.58

พฤหัสบด ี3 ก.ย.58

พุธ 2 ก.ย.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


