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รอดูการย่อตัวที่ US$1,065   
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ายืนยงัคงอยูเ่หนือแนวรับท่ีระดบั US$1,065 และ RSI สามารถขึน้เหนือระดบั 30% อีกครัง้ ท าให้มีโอกาสขึน้ทดสอบระดบัแนว
ต้านที ่US$1,095 ซึง่เป็นระดบั Retracement 23.6% และแนวต้านถดัไปที่ US$1,113 ที่ระดบั Retracement 38.2% แตห่ากหลดุแนวรับท่ี 
US$1,065 จะมีแนวรับถดัไปที่ US$1,057 ซึง่เป็นระดบั Expansions 61.8% 

แนวรับ Spot 
$1,074 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,025 $1,057 $1,065 $1,095 $1,113 $1,125 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค ายงัคงเคลือ่นไหวในกรอบแคบ โดยยงัอยูท่ี่บริเวณ US$1,073 ตอ่ออนซ์ (Gold Spot) หลงัจากทีย่งัไมม่ีปัจจยัหนนุใหม่ๆ เข้ามา 
โดยนกัลงทนุยงัคงติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐฯกนัตอ่ คืนนีต้ิดตามตวัเลข GDP ไต     3                             
                        ณ                    ต                  FOMC                    ไ                 ต     ความเป็นไปได้
ที่ FED          ต                             คา่เงินบาทอยูท่ี ่35.80 บาทตอ่ดอลลาร์  
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มา: Bisnews 

ยุโรป ผลส ารวจบบวา่ ความเื่ือมัน่ทางุุรกิจของเยอรมนีเบิม่ขึน้อยา่งไมค่าดคิดในเดือนบ.ย. ซึง่บง่ืีว้า่ผู้บริหารของ
ภาคเอกืนในเยอรมนมีีความเหน็ในแง่บวกมากขึน้ แม้แนวโน้มการสง่ออกของประเทศในตลาดเกิดใหม่ื ะลอตวัลงก็
ตาม  
ทัง้นี ้ดัื นีความเื่ือมัน่ทางุุรกิจของสถาบนั Ifo ที่ได้จากการส ารวจความเห็นบริษัท 7,000 แหง่บุง่สูร่ะดบั 109.0 ใน
เดือนบ.ย. จาก 108.2 ในเดือนต.ค. ซึง่นัน่เป็นระดบัสงูสดุตัง้แตเ่ดอืนมิ.ย.2014 ขณะที่ผลส ารวจของรอยเตอร์คาดวา่ดัื นี
จะอยูท่ี่ระดบั 108.2  
ผลส ารวจนีจ้ดัท าขึน้ในื่วง 3 สปัดาห์แรกของเดือนนี ้โดยผลส ารวจสว่นใหญ่ถกูสง่กลบัเข้ามากอ่นท่ีจะ  
เกิดเหตโุจมตีในปารีสเมื่อวนัท่ี 13 บ.ย. 
ส านกังานสถิติฝร่ังเศส (INSEE) เปิดเผยวา่ ดัื นีความเื่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมของฝร่ังเศสลดลงในเดือนบ.ย. โดยลดลง
ต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์  
ทัง้นี ้ดัื นีความเื่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมลดลงสูร่ะดบั 102 ในเดือนบ.ย. จากระดบั 103 ในเดือนต.ค.ขณะที่ผลส ารวจของ
รอยเตอร์คาดไว้ที่ 103 และดัื นบีรรยากาศทางุุรกิจอยูท่ี่ระดบั 102 ไมเ่ปลีย่นแปลงจากเดือนต.ค.  
INSEE เปิดเผยวา่ ผลส ารวจฉบบันีจ้ดัท าขึน้ระหวา่งวนัท่ี 29 ต.ค.ถึง 19 บ.ย. แตผ่ลส ารวจสว่นใหญ่ถกูสง่คืนกลบัมาก่อน
เกิดเหตโุจมตีในปารีสเมื่อวนัท่ี 13 บ.ย. 

ค่าเงนิ ริงกิตน าสกลุเงินของตลาดเกิดใหมใ่นภมูิภาคเอเืียแขง็คา่ขึน้ในวนันี ้ขณะที่การดีดตวัขึน้ของราคาน า้มนัดิบื่วยคลาย
กงัวลเก่ียวกบัรายได้จากน า้มนัและก๊าซที่ลดลงของมาเลเซีย และกองทนุ 1MDB ตกลงที่จะขายสนิทรับย์  
มลูคา่ 2.3 บนัล้านดอลลาร์  
สกลุเงินอื่นๆในภมูิภาคบุง่ขึน้ ขณะที่ดอลลาร์ออ่นคา่ลงจากระดบัสงูสดุในรอบ 8 เดือน ซึง่ท าให้นกัลงทนุขายดอลลาร์
ออกมาบางสว่น  
ริงกิตบุง่ขึน้ถึง 1.1% มาที่ 4.2580 ตอ่ดอลลาร์ริงกิตยงัได้ปัจจยัหนนุจากขา่วทีว่า่ กองทนุ 1MDB ของมาเลเซียได้ตกลงที่
จะขายุุรกิจบลงังานให้แก่บริษัทไืนา่ เจเนอรัล นิวเคลยีร์ บาวเวอร์ คอร์ปอเรืัน่ (CGN) คิดเป็นมลูคา่ 2.3 บนัล้าน
ดอลลาร์ ขณะที่กองทนุก าลงัด าเนินการลดหนี ้และฟืน้ฟคูวามเื่ือมัน่ของนกัลงทนุในมาเลเซีย  
ส านกัขา่วซินหวัรายงานวา่ นายกรัฐมนตรีหลี ่เคอ่เฉียงประกาศวา่ จีนจะซือ้บนัุบตัรรัฐบาลมาเลเซียมากขึน้  
เบื่อื่วยท าให้ตลาดการเงินมีเสถียรภาบ  
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

16:00 น. ยุโรป ดชันี PMI ภาคการผลติ 52.6 52.3 52.3 

16:00 น. ยุโรป ดชันี PMI ภาคบริการ 55.6 54.2 54.1 

21:45น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคการผลติ 52.6 54 54.1 

22:00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสอง 5.36M 5.39M 5.55M 

สหรัฐฯ ประกาศจาก FED 

8:35 น. ญีปุ่่น ดชันี PMI ภาคการผลติ 52.1 52.4 

20:30 น. สหรัฐฯ GDP ไตรมาส 3 2.00% 1.50% 

20:30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า -61.8 -58.6 

22:00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 99.3 97.6 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทนขั้นพืน้ฐาน 0.50% -0.30% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสัปดาห์ 273K 271K 

20:30 น. สหรัฐฯ ดชันี PCE ขั้นพืน้ฐาน 0.10% 0.10% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทน 1.60% -1.20% 

21:45น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคบริการ 55.2 54.8 

22:00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 500K 468K 

สหรัฐฯ วนัหยุดธนาคาร

6:30 น. ญีปุ่่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 0.00% -0.40% 

ศุกร์ 27 พ.ย. 58

จันทร์ 23 พ.ย.58

อังคาร 24 พ.ย. 58

พฤหัสบด ี26 พ.ย.58

พุธ 25 พ.ย. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญับอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


