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ย่อตัวไม่หลุดแนวรับส ำคัญที ่US$1,065 ซื้อเก็งก ำไร  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ายืนยงัคงอยูเ่หนือแนวรับท่ีระดบั US$1,065 ท าให้มีโอกาสขึน้ทดสอบระดบัแนวต้านที ่ US$1,095 ซึง่เป็นระดบั Retracement 
23.6% และแนวต้านถดัไปที่ US$1,113 ที่ระดบั Retracement 38.2% โดย MACD เร่ิมมีการตดัเส้น Signal ขึน้อีกครัง้ ท าให้แนวโน้มเร่ิม
เป็นเชิงบวก แตห่ากหลดุแนวรับที่ US$1,065 จะมีแนวรับถดัไปที่ US$1,057 ซึง่เป็นระดบั Expansions 61.8% 

แนวรับ Spot 
$1,075 

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 าปรับตวัขึน้ US$6.17 ตอ่ออนซ์ ขึน้มาอยูท่ี่ระดบั US$1,075.11 ตอ่ออนซ์ โดยได้รับแรงซือ้ในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภยั หลงัจาก
ที่เกิดเหตกุารณ์ที่ตรุกียงิเคร่ืองบนิรบรัสเซียเมื่อคืนที่ผา่นมาท าให้เกิดประเด็นความขดัแย้งขึน้มาอกีครัง้ ขณะทีต่วัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อ
คืนที่ผา่นมาออกมาคอ่นข้างไร้ทศิทางโดย GDP ไตรมาส 3 ขยายตวัมากกวา่ทีค่าดที่ 2.1% จากที่คาดไว้ที่ 2% แตด่ชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค
อยูท่ี่ 90.4 น้อยกวา่ที่คาดไว้ที่ 99.3 ทางด้านคา่เงินบาทอยูท่ี่  35.7 บาทตอ่ดอลลาร์ แข็งคา่ขึน้มาอีกครัง้ SPDR 
                          655.69 ตนั คงที ่
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ทองค ำ ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 6.17 ดอลลาร์ สู ่1,075.11 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัองัคาร โดยฟืน้ตวั
ขึน้หลงัจากดิ่งลงแตะจดุต า่สดุในรอบเกือบ 6 ปีที่ 1,064.95 ดอลลาร์ในวนัท่ี 18 พ.ย. โดยราคาทองได้รับแรงหนนุจาก
ขา่วทีว่า่ ตรุกียิงเคร่ืองบินรบของรัสเซียใกล้พรมแดนซีเรีย และขา่วดงักลา่วกระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซือ้สนิทรัพย์ปลอดภยั  
ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดปรับขึน้ 0.7 % สู ่1,073.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,068.1-
1,080.7 ดอลลาร์  
ราคาทองยงัคงได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการ
ประชมุวนัท่ี 15-16 ธ.ค.  
ดชันีดอลลาร์เมื่อเทยีบกบัตะกร้าสกลุเงินร่วงลงสู ่99.527 ในวนัองัคาร จาก 99.803 ในช่วงท้ายวนัจนัทร์ ในขณะที่นกั
ลงทนุเข้าซือ้สกลุเงินปอลดภยั เนือ่งจากกงัวลเร่ืองความขดัแย้งระหวา่งรัสเซียกบัตรุกี  
ราคาพลาตินัม่ในตลาดสปอตร่วงลง 0.9 % สู ่831.80 ดอลลาร์ในระหวา่งวนั ซึง่ถือเป็นจดุต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค. 2008  
สภาการลงทนุพลาตินัม่โลกระบวุา่ ภาวะพลาตินัม่ขาดตลาดจะลดลงในปีนี ้และจะเกิดภาวะพลาตินัม่ล้นตลาดเลก็น้อย
ในปี 2016 ในขณะท่ีการลงทนุลดลง และอปุทานจากเหมืองแร่และการรีไซเคิลเพิ่มขึน้ 

สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 2 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ที่แท้จริง
ประจ าไตรมาส 3/2015 ขยายตวัตามคาด 2.1%  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ จีดีพีสหรัฐอาจขยายตวั 2.1%ในไตรมาส 3/2015 เพิ่มขึน้จาก
การขยายตวั 1.5% ในการประมาณการครัง้แรก 
Conference Board เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐลดลงเกินคาดสู ่90.4 ในเดือนพ.ย. จาก 99.1 ในเดือนต.ค.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐอาจอยูท่ี่ 99.5 ในเดือนพ.ย. 
สแตนดาร์ด แอนด์ พวัร์/เคส ชิลเลอร์เปิดเผยราคาบ้านเมื่อเทียบเป็นรายเดือนและรายปีเพิ่มขึน้เกินคาด 0.6% และ 5.5% 
ตามล าดบัในเดือนก.ย.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ ราคาบ้านอาจเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนก.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 
0.1% ในเดือนส.ค.เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาบ้านอาจเพิ่มขึน้ 5.1% ในเดือนก.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 5.1% ในเดือนส.ค. 
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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 52.8 52.1 52.4 

20:30 น. สหรัฐฯ GDP ไตรมาส 3 2.10% 2.00% 1.50% 

20:30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า -58.4 -61.8 -58.6 

22:00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 90.4 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 าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้ำนบวกกับรำคำทองค ำ              สีแดง   =ปัจจัยด้ำนลบกับรำคำทองค ำสีด ำ = ไม่เปล่ียนแปลงจำกคำดกำรณ์ 
  


