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แบ่งขายท าก าไร ย่อไม่หลุด US$1,134เข้าซื้อสะสม หากหลุดรอย่อ US$1,127 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองพุง่ขึน้บริเวณ US$1,141.50 ก่อนยอ่ลงไปปิดบริเวณ 1,137.74 หลงัร่วงลงไมห่ลดุแนวรับ US$1,100 โดยราคามีโอกาสขึน้ทดสอบ
แนวต้านบริเวณ US$1,142 ซึง่เป็น EMA 100 และ Retracement 23.6% อีกครัง้หากผา่นแนวต้านถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,156 ขณะที่แนว
รับอยูบ่ริเวณ US$1,134 ที่ Retracement 38.2% และ US$1,127     Retracement 50.0% 

แนวรับ Spot 
$1,136 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,120 $1,127 $1,134 $1,142 $1,156 $1,162 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองพุง่ขึน้บริเวณ 1,137.74 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับขึน้ US$24.58 แรงหนนุมาจากตวัเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมา
ออ่นแอ โดยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมสหรัฐฯออกมาต ่ากวา่ที่คาดไว้ที่ 142,000 ต าแหนง่จากที่คาดไว้ที่ 201,000 ต าแหนง่ 
ยอดสัง่สนิค้าโรงานออกมาหดตวัที่ -1.7% จากที่คาดไว้ที่ -0.9% หดตวัลงมากที่สดุในรอบ 8 เดือน ขณะที่ดชันีราคาผู้ผลติยโุรปร่วงลง -
0.8% จากที่คาดไว้ที่ -0.5% คา่เงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 36.42 บาท/ดอลลาร์ วนันีต้ิดตามPMIภาคการผลติยโุรป ยอดค้าปลกียโุรป 
และPMIภาคการผลติสหรัฐฯ สปัดาห์นีต้ิดตามผลรายงานการประชมุ FOMC ในช่วงปลายสปัดาห์ กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะ
ทองค าที่ระดบั 689.2 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์      ดอลลาร์ร่วงลงในวนัศกุร์หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานสหรัฐออกมาต ่ากวา่คาดในเดือนก.ย. ซึง่ท าให้เกิดความไม่
แนใ่จวา่เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งพอท่ีจะท าให้ธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนีห้รือไม่ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์
ร่วงลงเกือบ 0.40% หลงัแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 24 ก.ย. ขณะที่ดอลลาร์ร่วงลงมากกวา่ 1% เมื่อเทียบกบัยโูรและฟรังก์
สวิสก่อนฟืน้ตวัขึน้บางสว่น  ดอลลาร์ลดลง 0.1% สู ่119.82 เยน หลงัร่วงแตะระดบัต า่สดุในรอบ 3 สปัดาห์ที่ระดบัต ่า
กวา่ 119 เยน และดอลลาร์ร่วง 0.70% เมื่อเทียบกบัฟรังก์สวิส สว่นยโูรบวก 0.3% สู ่1.1230 ดอลลาร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐ
เปิดเผยเมื่อวนัศกุร์ที่ผา่นมาวา่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 142,000 ต าแหนง่ในเดือนก.ย.และการจ้างงานในเดือนส.ค.
ได้ถกูปรับลดลงเหลอืเพยีง 136,000 ต าแหนง่ ขณะที่นกัเศรษฐศาสตร์คาดไว้วา่การจ้างงานอาจเพ่ิมขึน้ 203,000 ต าแหนง่ใน
เดือนก.ย. 

ทอง   ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐพุง่ขึน้ 24.58 ดอลลาร์ หรือ 2.21 % สู ่1,137.74 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัศกุร์ โดย
ได้รับแรงหนนุจากตวัเลขการจ้างงานสหรัฐที่ออ่นแอเกินคาด โดยตวัเลขดงักลา่วท าให้นกัลงทนุคาดการณ์วา่ ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) มีโอกาสน้อยลงที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้และการคาดการณ์นีก็้กระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซือ้ชดเชยทอง  
ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดพุง่ขึน้ 2 % สู ่1,136.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในวนัศกุร์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,103.8-
1,140.9 ดอลลาร์  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 142,000 ต าแหนง่ในเดือน
ก.ย. ซึง่ต า่กวา่ตวัเลขคาดการณ์ที่ 203,000 ต าแหนง่ หลงัจากกระทรวงแรงงานเปิดเผยตวัเลขดงักลา่ว วอลุม่การซือ้ขาย
สญัญาทองเดือนธ.ค.ก็พุง่ขึน้แตะ 4.8 ล้านอออนซ์ หรือคิดเป็นมลูคา่ได้ราว 5.5 พนัล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงคร่ึง
ชัว่โมง ซึง่ถือวา่สงูที่สดุในรอบหนึง่ปี โดยการซือ้ขายสว่นใหญ่เป็นการเข้าซือ้ชดเชยการท าชอร์ตเซล  

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ร่วงลงในช่วงแรก ก่อนจะปิดตลาดพุง่ขึน้ 1.8 % ในวนัศกุร์ โดยได้รับแรงหนนุจาก
รายงานท่ีระบวุา่ จ านวนแทน่ขดุเจาะน า้มนัในสหรัฐลดลงเป็นสปัดาห์ที่ 5 ติดตอ่กนั ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนพ.ย.พุง่
ขึน้ 80 เซนต์ หรือ 1.8 % มาปิดตลาดที ่45.54 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 43.97-45.81 ดอลลาร์ ราคา
น า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนพ.ย.ที่ตลาดกรุงลอนดอนทะยานขึน้ 44 เซนต์ หรือเกือบ 1 % สู ่48.13 ดอลลาร์ตอ่
บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 46.93-48.50 ดอลลาร์ ราคาน า้มนัดิบได้รับแรงกดดนัในชว่งแรก หลงัจากสหรัฐเปิดเผย
ตวัเลขการจ้างงานท่ีออ่นแอเกินคาด นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัลดความกงัวลเร่ืองภยัคกุคามจากพายเุฮอริเคนฮวาควินมตีอ่แหลง่
ผลติน า้มนัในชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐด้วย กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้
เพียง 142,000 ต าแหนง่ในเดือนก.ย. ซึง่ต า่กวา่ตวัเลขคาดการณ์ที่ 203,000 ต าแหนง่ บริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์รายงานวา่ จ านวน
แทน่ขดุเจาะน า้มนัในสหรัฐลดลง 26 แทน่ในสปัดาห์ลา่สดุ ซึง่ถือเป็นการดิ่งลงครัง้ใหญ่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย. ราคาน า้มนัดิบ
สหรัฐปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการขยบัลงเลก็น้อยจากสปัดาห์ที่แล้ว สว่นราคาน า้มนัดิบเบรนท์ปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการดิง่ลง
ราว 1 % จากสปัดาห์ที่แล้ว ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานวา่ ปริมาณการผลติน า้มนัใน
สหรัฐอยูท่ี่ 9.4 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในเดือนก.ค. โดยปรับขึน้จาก 9.3 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในเดือนมิ.ย.      
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคบริการ 54 54 

16.00 น. ยุโรป ยอดค้าปลกี -0.10% 0.40% 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 55.7 55.6 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ตลาดแรงงาน 2.1 

15.10 น. ยุโรป PMI ภาคค้าปลกี 51.4 

19.30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า  -42.2B  -41.9B 

0.00 น. ยุโรป ถ้อยแถลงประธานECB 

Tentative ญีปุ่่น ประชุมนโยบายการเงิน 

13.00 น. ยุโรป การผลติภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน 0.30% 0.70% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 4.0M 

13.00 น. ยุโรป ดุลการค้าเยอรมัน  20.2B  22.8B 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน  274K  277K 

1.00 น. สหรัฐฯ รายงานผลการประชุม FOMC 

19.30 น. สหรัฐฯ ราคาสินค้าน าเข้า -0.50% -1.80% 

ศุกร์ 9 ต.ค. 58

จันทร์ 5 ต.ค.58

อังคาร 6 ต.ค. 58

พฤหัสบด ี8 ต.ค.58

พุธ 7 ต.ค. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


