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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ามีการยอ่ตวัลงเลก็น้อย ใกล้ลงทดสอบแนวรับท่ี US$1,065 ระดบัโดยหากหลดุแนวรับดงักลา่ว จะมีแนวรับถดัไปที่ US$1,057 
ซึง่เป็นระดบั Expansions 61.8%ด้าน MACD มีการตดัเส้น Signal ขึน้ แนวโน้มเร่ิมเป็นเชิงบวก ท าให้ราคาทองค ามีโอกาสขึน้ทดสอบแนว
ต้านที ่US$1,095 ซึง่เป็นระดบั Retracement 23.6%  

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 ามีการยอ่ตวัลง US$4.10 ตอ่ออนซ์ มาอยูท่ี่ระดบั US$1,071.01 ตอ่ออนซ์ โดยราคาทองค ามีการยอ่ตวัลงอีกครัง้หลงัจากที่
คา่เงินดอลลาร์แขง็คา่ขึน้มาอยา่งมากหลงัจากที่ตวัเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนท่ีผา่นมาออกมาดกีวา่ที่คาด ทัง้ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนที่เพิม่ขึน้ 3% 
มากกวา่ที่คาดไว้ที่ 1.6% ยอดขอรับสวสัดิการวา่งงานอยูท่ี่ 260,000                          273,000           PMI                   
56.5                  55.2                                                                                                          
                                       ยูท่ี่ 35.72 บาทตอ่ดอลลาร์ SPDR                            655.69 ตนั คงที ่
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ท่ีมา: Bisnews 

ค่าเงนิ ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ในวนัพธุ โดยอยูใ่กล้ระดบัสงูสดุในรอบหลายเดือนเมื่อเทียบกบัตะกร้าเงินขณะที่การเปิดเผยข้อมลู
เศรษฐกิจลา่สดุของสหรัฐยงัคงสนบัสนนุมมุมองทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.  
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยผลผลติภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนต.ค.และแผนการลงทนุทางธุรกิจของ
สหรัฐเพิ่มขึน้นอกจากนี ้ผลส ารวจโรงงานยงับง่ชีว้า่ยอดสัง่ซือ้ใหมเ่พิ่มขึน้ในเดือนต.ค.  
ทัง้นี ้ดอลลาร์ปรับตวัขึน้สู ่122.73 เยน ขณะที่ยโูรลดลง 0.2% สู ่1.0617 ดอลลาร์  
นกัวิเคราะห์คาดวา่ ธนาคารกลางยโุรป (อีซีบ)ี อาจปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากลงอยา่งน้อยที่สดุ 0.30% ลงสูร่ะดบั -
0.50%  
สว่นผลส ารวจของรอยเตอร์คาดวา่ อีซีบีอาจปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากลง 0.30% จากระดบั -0.20% ในปัจจบุนั 

ทองค า ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลงในวนัพธุ และปรับตวัอยูเ่หนือระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 6 ปี โดยถกูกดดนัจากดอลลาร์
ที่แข็งคา่ขึน้หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึง่ตอกย า้การคาดการณ์ทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนหน้า  
ราคาโลหะเงินปรับตวัลงเช่นกนั สว่นราคาพลาตินัม่และพลัลาเดยีมปิดบวก 

สหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหมเ่พิ่มขึน้น้อยกวา่คาดสูร่ะดบั 0.495 ล้านยนูิตในเดือนต.ค. จาก 0.447 
ล้านยนูิตในเดือนก.ย.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ ยอดขายบ้านใหมอ่าจเพิ่มขึน้สู ่0.500 ล้านยนูิตในเดือนต.ค. 
มหาวิทยาลยัมิชิแกนเปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคในชว่งท้ายเดือนพ.ย.ลดลงเกินคาดสูร่ะดบั 91.3 จากระดบั 93.1 
ในช่วงต้นเดือนพ.ย.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐอาจทรงตวัที่ 93.1 ในช่วงท้าย
เดือนพ.ย 
บริษัทมาร์กิตเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐขัน้ต้นเพิม่ขึน้เกินคาดสู ่56.5 ในเดือนพ.ย. จาก 
54.8 ในเดือนต.ค.  
นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ ดชันี PMI ภาคการบริการอาจอยูท่ี่ระดบั 55.0 ในเดือนพ.ย 
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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% 0.50% -0.30% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสัปดาห์ 260K 273K 271K 

20:30 น. สหรัฐฯ ดชันี PCE ขั้นพืน้ฐาน 0.00% 0.10% 0.10% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทน 3.00% 1.60% -1.20% 

21:45น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคบริการ 56.5 55.2 54.8 

22:00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 495K 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= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


