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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ายืนยงัคงเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบแคบ แตย่งัมีโอกาสขึน้ทดสอบแนวต้านท่ีทดสอบระดบัแนวต้านที ่ US$1,095 ซึง่เป็นระดบั 
Retracement 23.6% หลงัจากที่ยงัไมห่ลดุแนวรับท่ี US$1,065 MACD มีการตดัเส้น Signal ขึน้ แนวโน้มเร่ิมเป็นเชิงบวก แตห่ากหลดุแนว
รับท่ี 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 ายงัเคลือ่นไหวอยูท่ี่ระดบั US$1,070 ตอ่ออนซ์(Gold Spot) โดยยงัคงเคลือ่นไหวในกรอบแคบหลงัจากที่ได้รับแรงหนนุจาก
สถานการณ์ทีต่งึเครียดระหวา่งรัสเซียและตรุกีจากการยิงเคร่ืองบินรบรัสเซียของตุรกี แตค่า่เงินดอลลารืยงัมีแนวโน้มแข็งคา่หลงัจากที่ตวัเลข
เศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผา่นมาออกมาดีกวา่ทีค่าดเป็นสว่นใหญ่ขณะทีค่ืนนีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัของสหรัฐฯกนัตอ่อยา่งยอดสัง่ซือ้
สนิค้าคงทน ยอดขอรับสวสัดิการวา่งงานและคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน คา่เงินบาทอยู่ที่ 35.70 บาทตอ่ดอลลาร์  
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ค่าเงนิ สกลุเงินของตลาดเกิดใหมใ่นภมูภิาคเอเชียแขง็คา่ขึน้ในวนันี ้แม้เกิดสถานการณ์ตงึเครียดในตะวนัออกกลางก็ตาม 
ขณะที่ดอลลาร์ออ่นคา่ลง เนื่องจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ก่อนวนัหยดุยาวของสหรัฐเนื่องในวนัขอบคณุพระเจ้าของสหรัฐ
ในสปัดาห์นี ้ 
ดอลลาร์สงิคโปร์พุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 สปัดาห์ หลงัจากข้อมลูระบวุา่ เศรษฐกิจขยายตวัมากเกินคาดในไตร
มาส 3 โดยสามารถหลกีเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิคได้ และธนาคารกลางระบวุา่ นโยบายการเงินยงัคงเหมาะสม  
ริงกิตพุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 6 สปัดาห์ ขณะที่การพุง่ขึน้ของราคาน า้มนัดิบชว่ยคลายกงัวลเก่ียวกบัรายได้จาก
น า้มนัและก๊าซที่ลดลงของมาเลเซีย  
วอนพุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 สปัดาห์ ขณะที่กองทนุตา่งประเทศซือ้วอน และมีแรงซือ้ในชว่งปลายเดือนของ
ภาคเอกชน  
หุ้นเอเชียแปซิฟิคยกเว้นญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ แม้ตรุกียงิเคร่ืองบินของรัสเซียตกลงใกล้พรมแดนท่ีตดิกบัซีเรียเมื่อวานนี ้หลงั
เกิดเหตโุจมตีกรุงปารีสในเดือนนี ้ 
"เมื่อพิจารณาจากเหตกุารณ์ตา่งๆที่เกิดขึน้ในยโุรป จึงเช่ือวา่เงินเอเชียเป็นสนิทรัพย์ที่ปลอดภยักวา่" นายแอนดี ้จี นกักล
ยทุธ์สกลุเงินเอเชียจากคอมมอนเวลธ์ แบงก์ ออฟ ออสเตรเลยีกลา่ว  
สกลุเงินในภมูิภาคอาจจะได้รับแรงหนนุตลอดสปัดาห์หน้า ขณะทีแ่นวโน้มการผอ่นคลายนโยบายของธนาคารกลาง  
ยโุรป (อีซีบี) ในวนัท่ี 3 ธ.ค.อาจจะกระตุ้นให้นกัลงทนุต้องการผลตอบแทนที่สงูกวา่ในเอเชีย  
หลงัจากนัน้ คาดวา่สกลุเงินในภมูิภาคจะเผชิญกบัแรงกดดนั ขณะที่คาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึน้อตัรา 
ดอกเบีย้ในการประชมุนโยบายในวนัท่ี 15-16 ธ.ค. 

ฝร่ังเศส ส านกังานสถิติแหง่ชาติของฝร่ังเศส (INSEE) เปิดเผยวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของฝร่ังเศสอยูท่ี่ระดบั 96 ในเดือน
พ.ย. ไมเ่ปลีย่นแปลงจากเดือนต.ค.  
ผลส ารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตร์ 18 คนระบวุา่ ดชันคีวามเช่ือมัน่จะอยูท่ี่ระดบั 95 และตวัเลขคาดการณ์สงูสดุอยูท่ี่
ระดบั 98 และตวัเลขคาดการณ์ต า่สดุอยูท่ี่ 93  
INSEE ระบวุา่ มกีารจดัเก็บผลส ารวจระหวา่งวนัท่ี 28 ต.ค.-17 พ.ย. และผลส ารวจจ านวน 7%ถกูสง่กลบัมาหลงัเหตุ
โจมตีในปารีสเมื่อวนัท่ี 13 พ.ย.  
ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคร่วงต า่สดุตลอดกาลในเดือนพ.ย.และมิ.ย.2013 ที่ระดบั 79 และเคยพุง่แตะระดบัสงูสดุ
นบัตัง้แตม่ีการจดัท าผลส ารวจทีร่ะดบั 125 ในเดือนม.ค.2001 
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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

หมาย
เหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


