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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองรีบาวด์ขึน้ไมผ่า่น US$1,120 ท าให้ร่วงลงตอ่ โดยระหวา่งวนัลงไปท าจดุต า่สดุบริเวณ US$1,110.75 ก่อนปรับขึน้มาปิดบริเวณ 
US$1,113.16 ราคามีโอกาสปรับลงโดยแนวรับส าคญัอยูบ่ริเวณ US$1,110 ซึง่เป็น แนวรับเดมิ หากหลดุแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,100 
ซึง่เป็นจดุต า่สดุตัง้แตเ่ดือนก.ย. หากยอ่ไมห่ลดุแนวรับ US$1,110 ราคามีโอกาสรีบาวด์ขึน้ทดสอบแนวต้าน US$1,120 ที่ Retracement 
61.8% และ US$1,128 MACD เร่ิมตดั Signal Line ลงในแดนลบ สง่สญัญาณในแนวโน้มขาลง 

แนวรับ Spot 
$1,113 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,080 $1,100 $1,110 $1,120 $1,128 $1,134 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองร่วงลงปิดบริเวณ 1,113.16 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับลง US$1.44 ราคาเคลือ่นไหวผนัผวนในกรอบ US$1,110-
1,120 แรงหนนุมาจาก PMI ภาคการผลติสหรัฐฯของ ISM ที่ออกมาลดลงที่ 50.2 จดุต ่ากวา่ที่คาดไว้ที่ 50.8 จดุ ต ่าสดุตัง้แต่เดอืน ต.ค.ปี 
2013 อยา่งไรก็ตามแรงกดดนัมาจากผู้ขอรับสวสัดิการท่ีออกมาต ่ากวา่ 277,000 รายถึงแม้จะออกมาเพิ่มขึน้ 1,000 รายมากกวา่ที่คาดไว้ 
แตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 300,000 ราย นกัลงทนุยงัรอตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯเพิม่เติมในวนันี ้ คา่เงินบาท
เคลือ่นไหวใกล้ระดบั 36.55 บาท/ดอลลาร์ออ่นคา่ตอ่ วนันีต้ิดตามยอดสัง่สนิค้าโรงงาน ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม และอตัรา
การวา่งงานสหรัฐฯ ถ้อยแถลงผู้วา่ฯธนาคารกลาง ECB กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 689.2 ตนั เพิ่มขึน้ 1.78 ตนั 
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ดอลลาร์   ดอลลาร์ออ่นคา่ลงในวนัพฤหสับดี ขณะท่ีเทรดเดอร์สบัสนกบัข้อมลูเศรษฐกิจท่ีบง่ชีท้ิศทางท่ีแตกตา่งกนัของ
เศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี ้ข้อมลูเศรษฐกิจ
บง่ชีว้า่ การขยายตวัของภาคการผลิตสหรัฐชะลอตวัลงในเดือนก.ย.จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานราย
สปัดาห์บง่ชีถ้ึงตลาดแรงงานท่ีตงึตวั และการใช้จา่ยด้านการก่อสร้างบ้านแข็งแกร่งขึน้ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วอาจ
สง่ผลกระทบตอ่แผนการของเฟดท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ลดลง 0.21% หลงัสถาบนั
จดัการด้านอปุทานหรือ ISM ของสหรัฐรายงานดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตลดลง และคาดวา่
ดชันีดอลลาร์จะปรับตวัอยูใ่นชว่งแคบๆตอ่ไปจนกวา่จะมีการรายงานข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ
สหรัฐในวนัศกุร์นี ้ยโูรปรับตวัขึน้ 0.5% สู ่1.1190 ดอลลาร์ และดอลลาร์ทรงตวัท่ี 119.85 เยน ดอลลาร์ปรับตวั
ขึน้ 0.40% สู ่0.9777 ฟรังก์สวิสด้วย ขณะท่ีเยน, ฟรังก์สวิสและยโูรถกูกดดนัเม่ือตลาดหุ้นทัว่โลกฟืน้ตวัขึน้ 
  

ทอง  ราคาทองสปอตท่ีตลาดสหรัฐปิดปรับตวัลงในวนัพฤหสับดี ขณะท่ีนกัลงทนุรอการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรของสหรัฐในวนัศกุร์นี ้ราคาโลหะเงินและพลาตนิัม่ปิดลบ สว่นราคาพลัลาเดียมปิดบวกสูร่ะดบั
สงูสดุในรอบเกือบ 3 เดือนจากรายงานยอดขายรถยนต์ท่ีแข็งแกร่งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่       

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ร่วงลงในวนัพฤหสับดี หลงัจากตลาดคลาความวิตกเก่ียวกบั
ผลกระทบของพายเุฮอริเคนตอ่แหลง่ผลิตน า้มนับริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดบิสหรัฐ
สง่มอบเดือนพ.ย.ปิดร่วง 0.35 ดอลลาร์หรือ 0.8% สูร่ะดบั 44.74 ดอลลาร์/บาร์เรล สว่นสญัญาน า้มนัดบิเบ
รนท์สง่มอบเดือนพ.ย.ท่ีตลาดลอนดอนปิดร่วงลง 0.68 ดอลลาร์หรือ 1.4% สูร่ะดบั 47.69 ดอลลาร์/บาร์เรล 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

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 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 52 

21.00 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 53.1 53 53 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม  202K  173K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.10% 5.10% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงาน 0.40% 

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 
  


