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แนวรับส ำคัญ US$1,110 หำกหลุดรอย่อตัวแนวรับ US$1,100 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองร่วงลงตอ่ โดยระหวา่งวนัลงไปท าจดุต ่าสดุบริเวณ US$1,111.60 ก่อนปรับขึน้มาปิดบริเวณ US$1,114 ราคามีโอกาสปรับลงโดย
แนวรับส าคญัอยูบ่ริเวณ US$1,110 ซึง่เป็น แนวรับเดิม หากหลดุแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,100 ซึง่เป็นจดุต ่าสดุตัง้แตเ่ดือนก.ย. หาก
ยอ่ไมห่ลดุแนวรับ US$1,110 ราคามีโอกาสรีบาวด์ขึน้ทดสอบแนวต้าน US$1,120 ที่ Retracement 61.8% และ US$1,128 MACD เร่ิมตดั 
Signal Line ลงในแดนลบ สง่สญัญาณในแนวโน้มขาลง 

แนวรับ Spot 
$1,124 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,100 $1,110 $1,120 $1,128 $1,134 $1,142 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองร่วงตอ่ลงมาปิดบริเวณ 1,114.60 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับลง US$12.46 ราคาได้รับแรงกดดนัจากตวัเลขการ
จ้างงานภาคเอกชนท่ีเพิม่ขึน้มากกวา่ทีค่าดไว้ที่ 200,000 ต าแหนง่จากที่คาดไว้เพียง 192,000 ต าแหนง่ ขณะทีต่วัเลขเงินเฟ้อยโุรปออกมา
หดตวัที่ -0.1% ซึง่ต ่ากวา่ที่คาดไว้ที่ 0.0% ซึง่อาจกระตุ้นให้ทางธนาคารกลางECBขยายหรือเพิม่มาตรการซือ้สนิทรัพย์ ด้านนางเยลเลน
ไมไ่ด้แสดงความเห็นเพิม่เตมิเก่ียวกบันโยบายการเงิน เช้านี ้ PMI ภาคการผลติของจีนออกมาใกล้เคียงกบัท่ีคาดไว้ คา่เงินบาทเคลือ่นไหว
ใกล้ระดบั 36.36 บาท/ดอลลาร์ วนันีต้ิดตาม PMI ภาคการผลติและการบริการยโุรป PMI ภาคการผลติสหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดิการสหรัฐฯ และ
อตัราเงินเฟ้อของไทย กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 687.42 ตนั เพิ่มขึน้ 3.28 ตนั 
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ดอลลาร์     ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ในวนัพธุโดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐที่แข็งแกร่ง ขณะที่ยโูรร่วงลง
จากขา่วทีว่า่เศรษฐกิจยโูรโซนเข้าสูภ่าวะเงินฝืด ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ 0.80% ในไตรมาส 3 และนบัเป็นไตรมาสที ่4 ในรอบ 5 ไตร
มาสที่ดอลลาร์ปรับตวัขึน้เมื่อเทียบสกลุเงินส าคญั ADP เปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึน้ 200,000 ต าแหนง่ใน
เดือนก.ย. ซึง่สงูเกินคาดและอาจเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ ขา่วดงักลา่ว
ช่วยหนนุดชันีดอลลาร์ขึน้ 0.45% เมื่อเทียบกบัสกลุเงินส าคญั ดอลลาร์บวก 0.20% สูร่ะดบัต ่ากวา่ 120 เยนเลก็น้อย และ
ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ เมื่อเทียบกบัฟรังก์สวิส แตล่ดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปอนด์ ยโูรร่วงลง 0.75% สู ่1.1166 ดอลลาร์ และออ่น
ลง 0.5% เมื่อเทียบกบัปอนด์หลงั ยโูรโซนรายงานอตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาของยโูรโซนลดลง 0.1% ในเดือนก.ย.หลงั
เพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนส.ค.ซึง่ต า่กวา่คาดและต ่ากวา่เป้าหมายของธนาคารกลางยโุรปที่ระดบัต า่กวา่ 2% เลก็น้อย รายงานเงิน
เฟ้อดงักลา่วกระตุ้นการคาดการณ์ที่วา่ อีซีบีอาจจะขยายมาตรการซือ้สนิทรัพย์ออกไปอีก ขณะที่สหรัฐเตรียมที่จะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ เทรดเดอร์กลา่ววา่ การเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวนัศกุร์นีอ้าจสนบัสนนุหรือบัน่ทอนการ
คาดการณ์ทีว่า่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้และจะก าหนดทิศทางของดอลลาร์ นางเจเน็ต เยลเลน กลา่วสนุทรพจน์ใน
การประชมุธนาคารในวนัพธุ แตไ่มไ่ด้แสดงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นด้านนโยบายการเงิน อาท ิอตัราดอกเบีย้แตอ่ยา่งใด   

ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐดิง่ลง 1 % สู ่1,115.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัพธุ หลงัจากร่วงลงไปแตะจดุต า่สดุ
รอบ 2 สปัดาห์ในระหวา่งวนั ในขณะท่ีตวัเลขการจ้างงานในสหรัฐอยูใ่นระดบัท่ีสงูเกินคาด และนกัลงทนุจบัตาดสูญัญาณบง่ชี ้
วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เมื่อใด ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดดิ่ง
ลง 1.03 % สู ่1,115.20 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ราคาทองสปอตดิ่งลงแตะ 1,111.60 ดอลลาร์ในระหวา่งวนั ซึง่ถือเป็นจดุต ่าสดุ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 ก.ย. หลงัจากมรีายงานระบวุา่ การจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐเพิ่มขึน้ 200,000 ต าแหนง่ในเดือนก.ย. ซึง่สงู
กวา่ตวัเลขคาดการณ์ในโพลล์รอยเตอร์ที ่194,000 ต าแหนง่ ราคาทองดิง่ลงมาแล้วเกือบ 5 % ในไตรมาส 3 ซึง่ถือเป็นการดิ่งลง
ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตไ่ตรมาส 3/2014 และถือเป็นการปิดตลาดรายไตรมาสในแดนลบเป็นไตรมาสที่ 5 ติดตอ่กนั ซึง่ถือวา่
ยาวนานท่ีสดุนบัตัง้แตปี่ 1997  

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ปิดตลาดร่วงลงในวนัพธุ โดยได้รับแรงกดดนัจากการพุง่ขึน้ของสต็อกน า้มนัดิบ
สหรัฐ อยา่งไรก็ด ีราคาน า้มนัดิบเบรนท์ปิดตลาด ปรับขึน้ โดยได้รับแรงหนนุจากความกงัวลเร่ืองทีรั่สเซียด าเนินการโจมตีทาง
อากาศในซีเรีย ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนพ.ย.ร่วงลง 14 เซนต์ หรือ 0.3 % มาปิดตลาดที ่45.09 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล น า้มนัดิบสหรัฐปิดตลาดเดือนก.ย.ด้วยการดิง่ลง 8 % จากเดือนส.ค. ราคาน า้มนัดิบสหรัฐและน า้มนัดิบเบรนท์ปิด
ตลาดไตรมาส 3 ด้วยการดิ่งลง 24 % จาก ไตรมาส 2 ซึง่ถือเป็นการดิ่งลงครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตป่ลายปี 2014  ส านกังาน
สารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัสหรัฐประจ าสปัดาห์สิน้สดุวนัท่ี 25 ก.ย. โดย
ระบวุา่ สต็อกน า้มนัดิบพุง่ขึน้ 4.0 ล้านบาร์เรล สู ่457.9 ล้านบาร์เรล  
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19.30 น. สหรัฐฯ รายจ่ายรายบุคคล 0.40% 0.30% 0.30% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 103.00% 96.2 101.5 

6.50 น. ญีปุ่่น ยอดค้าปลกี 0.80% 1.30% 1.80% 

16.00 น. ยุโรป ดชันีราคาผู้บริโภค -0.10% 0.00% 0.10% 

16.00 น. ยุโรป ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน 0.00% 0.90% 0.90% 

16.00 น. ยุโรป อตัราการว่างงาน 11% 10.90% 10.90% 

19.15 น. สหรัฐฯ การเปลีย่นแปลงการจ้างงานภาคเอกชน 200K 191K 190K 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 4.0M  -0.5M  -1.9M 

2.00 น. สหรัฐฯ ถ้อยแถลงประธาน Fed 

6.50 น. ญีปุ่่น ดชันีส ารวจการผลติภาคอุตสาหกรรม 12 13 15 

6.50 น. ญีปุ่่น ดชันีส ารวจการผลติภาคบริการ 25 21 23 

8.00 น. จีน PMI ภาคการผลติ 49.8 49.7 49.7 

8.00 น. จีน PMI ภาคการบริการ 53.4 53.4 53.4 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคการผลติ 52 52 

21.00 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 53 53 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม  202K  173K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.10% 5.10% 

ศุกร์ 25 ก.ย.58

จันทร์ 28 ก.ย.58

อังคาร 29 ก.ย.58

พฤหัสบด ี1 ต.ค.58

พุธ 30 ก.ย.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


