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ดูในกรอบ US$1,200-1,205 ยนืได้เข้าซ้ือสะสม หากหลุด US$1,200 รอย่อตัว 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ทองร่วงหลดุแนวรับ US$1,222 ที่ EMA 200 วนั แตย่งัสามารถยืนเหนือ US$1,205 ได้ โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,205 ที่ EMA100     
และ US$ 1,200 ที่ EMA 50 วนั ซึง่หากสามารถยืนเหนือแนวรับได้ ราคามีโอกาสปรับขึน้อีกครัง้โดยแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,215 ที่แนวรับ
เดิม และ US$1,222 ที่ EMA 200 

แนวรับ Spot 
$1,208 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,195 $1,200 $1,205 $1,215 $1,222 $1,245 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าร่วงลงสูร่ะดบั US$ 1,207.34 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ร่วงลง US$17.90 ราคาได้รับแรงกดดนัจากดอลลาร์
สหรัฐฯที่กลบัมาแขง็คา่ขึน้จากการเพิ่มขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลที่ปรับเพิ่มขึน้สู ่2.3% และตวัเลขบ้านใหมพุ่ง่ขึน้ที่1.14 ล้าน
ยนูิตสงูสดุนบัตัง้แตปี่ 2007 และจ านวนอนญุาตก่อสร้างอาคารใหมเ่พิ่มขึน้ท่ี1.14 ล้านยนูิตจากที่คาดไว้เพียง 1.06 ล้านยนูิต นอกจากนี ้
กรรมการบริหารธนาคารกลางยโุรปกลา่ววา่จะซือ้สนิทรัพย์เพิม่ในเดือนพ.ค.และมิ.ย. จากตลาดที่มีสภาพคลอ่งตอ่ คา่เงินบาทออ่นคา่
เลก็น้อยที่ 33.50 บาท/ดอลลาร์ คืนนีต้ิดตามสต๊อกน า้มนัดิบ และรายงานผลการประชมุ FOMC สหรัฐฯ SPDR รายงานการถือครองทองค า
ที่ระดบั 718.24 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ทอง       ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐดิ่งลง 17.90 ดอลลาร์ สู ่1,207.34ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัองัคาร หลงัจากปรับ
ขึน้มานาน 5 วนัตดิตอ่กนั ในขณะที่ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ตอ่ไปโดยได้รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐ นอกจากนี ้ตลาดหุ้นทัว่โลกยงัพุง่ขึน้ โดยได้รับแรงหนนุจากการท่ีธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) สง่สญัญาณวา่ อีซีบีอาจจะ
เร่งรัดการเข้าซือ้พนัธบตัร ราคาสญัญาทองเดือนมิ.ย.ปิดตลาดดิ่งลง 1.7 % สู ่1,206.70 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวั
ในช่วง 1,205.10-1,225.50 ดอลลาร์ ราคาทองได้รับแรงกดดนัเพิม่เติมจากการปรับขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร  
    รัฐบาลสหรัฐประเภทอาย ุ10 ปี ซึง่ปรับขึน้จาก 2.280 % ในช่วงท้ายวนัจนัทร์  สู ่2.303 % ในระหวา่งช่วงการซือ้ขายวนั
องัคาร นอกจากนี ้ราคาทองยงัได้รับแรงกดดนัจากความไมม่ัน่ใจของนกัลงทนุท่ีมตีอ่รายงานการประชมุก าหนดนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าวนัท่ี 28-29 เม.ย.ด้วย โดยเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชมุดงักลา่วในวนัพธุนี ้ ราคาทองดิ่ง
ลงกวา่ 1 % หลงัจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ ตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านในสหรัฐพุง่ขึน้ 20.2 % สู ่1.14 ล้านยนูิตตอ่ปี
ในเดือน เม.ย. ซึง่ถือเป็นจดุสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2007 อีซีบีสง่สญัญาณวา่ อีซีบีจะเร่งรัดการเข้าซือ้พนัธบตัรภายใต้
โครงการขนาด 1 ล้านล้านยโูรในช่วงสองเดือนข้างหน้า โดยนายเบนวัต์ เคอร์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารอีซีบีกลา่ววา่ อีซีบี
จะเข้าซือ้สนิทรัพย์ในปริมาณทีเ่พิ่มขึน้เลก็น้อยในเดือน พ.ค.และมิ.ย. เพื่อชดเชยสภาพคลอ่งในตลาดที่จะลดต ่าลงในชว่งฤดู
ร้อนหรือในเดือนก.ค.-ส.ค. 

ดอลลาร์    ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ในวนัองัคารโดยได้แรงหนนุจากตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านในสหรัฐที่เพิม่ขึน้เกินคาดในเดือนเม.ย. ขณะที่ยู
โรเผชิญแรงขายหลงัจากธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) ระบวุา่ อาจจะด าเนินการมากขึน้เพื่อลดอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรยโูรโซน
และกระตุ้นเงินเฟ้อตวัเลขการเร่ิมสร้างบ้านในสหรัฐแตะระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปีคร่ึงในเดือนเม.ย. ยโูร
ร่วง 1.42% สู ่1.11540 ดอลลาร์ หลงัแตะระดบัต า่สดุในรอบ 2 สปัดาห์ที ่1.11185 ดอลลาร์ ยโูรเร่ิมออ่นคา่ลงหลงัจากนายเบอ
นวัต์ เกอเร่ กรรมการบริหารของธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) กลา่ววา่ อีซีบีจะซือ้สนิทรัพย์มากขึน้ในเดือนพ.ค.และมิ.ย.เนื่องจาก
ตลาดจะมีสภาพคลอ่งต ่าในเดือนก.ค.และส.ค. และเขากลา่ววา่ การเทขายพนัธบตัรรัฐบาลยโุรปในช่วงที่ผา่นมาเป็นการปรับ
ฐานตามปกต ิด้านนายคริสเตียน นวัเยอร์ กรรมการบริหารของอีซบีีกลา่ววา่ อีซีบีพร้อมที่จะด าเนินการมากขึน้เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายเงินเฟ้อ  

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลง 3.65 % ในวนัองัคาร และปิดตลาดในแดนลบเป็นวนัท่ี 5 ติดตอ่กนั ในขณะท่ี
ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ และมีหลกัฐานบง่ชีว้า่ สหรัฐกบัซาอดุิอาระเบยีผลติน า้มนัมากเกินความต้องการ ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่
มอบเดือนมิ.ย.ดิ่งลง 2.17 ดอลลาร์ มาปิดตลาดที ่57.26 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 57.09-59.63 ดอลลาร์   
 ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดอืนก.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนรูดลง 2.25 ดอลลาร์ สู ่64.02 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่น
ตวัในช่วง 63.95-66.39 ดอลลาร์  
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีส ารวจการสร้างบ้าน 54 57 56 

16.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิเยอรมัน 41.9 48.9 53.3 

16.00 น. ยุโรป ดชันีราคาผู้บริโภครายปี 0.00% 0.00% 0.00% 

16.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิ 61.2 62.4 64.8 

19.30 น. สหรัฐฯ ตัวเลขอนุญาตการสร้างบ้าน 1.14M 1.06M 1.04M 

19.30 น. สหรัฐฯ ตัวเลขบ้านใหม่ 1.14M 1.02M 0.93M 

6.50 น. ญีปุ่่น GDP รายไตรมาส 0.60% 0.40% 0.40% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 

1.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชุม FOMC 

15.00 น. ยโุรป ดชันี PMI ภาคการผลติ 51.8 52 

15.00 น. ยโุรป ดัชนี PMI ภาคบริการ 53.9 54.1 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน 

21.00 น. สหรัฐฯ ดัชนีการผลติ Philly Fed 8.3 7.5 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสอง 5.23M 5.19M 

Tentative ญีปุ่่น รายงานนโยบายการเงนิ 

19.30 น. สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน 0.20% 0.20% 

จันทร์ 18 พ.ค.. 58

อังคาร 19 พ.ค. 58

พุธ 20 พ.ค. 58

ศุกร์ 22 พ.ค. 58

พฤหัสบด ี21 พ.ค. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


