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ยืนได้เหนือ US$1,205 หาจังหวะ              
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ทองขยบัขึน้มาปิดบริเวณ US$1,209.07 หลงัยอ่ตวัลงไมห่ลดุแนวรับ EMA 50 วนัท่ี US$1,200 โดยระหวา่งวนัปรับตวัหลดุแนวรับ 
US$1,205 ซึง่เป็น EMA 100 วนัก่อนขยบัขึน้อกีครัง้ โดยราคามีโอกาสปรับขึน้ทดสอบแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,215 ที่แนวรับเดิม และ 
US$1,222 ที่ EMA 200 ขณะทีแ่นวรับอยูบ่ริเวณ US$1,205  ที ่EMA 100วนั และแนวรับท่ี US$1,200 ที ่EMA 50 วนั ด้าน MACD ยงัคง
อยูเ่หนือ 0 อยูใ่นแนวโน้มขาขึน้ 

แนวรับ Spot 
$1,211 

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 าขยบัขึน้มาปิดที่ระดบั US$1,209.17 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) โดยแรงหนนุมาจากผลรายงานการประชมุ FOMC 
เมื่อคืนชีใ้ห้เห็นคณะกรรมการเฟดสว่นใหญ่เช่ือวา่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นสิง่ที่เร็วเกินไป จากตวัเลขตลาดแรงงาน และตวัเลขทาง
เศรษฐกิจที่ออ่นแอกวา่ที่คาด โดยย า้ถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจไตรมาสแรกเป็นส าคญั   และคาดวา่จะยงัไมม่ีการปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้
ในเดือนมิ.ย. ประกอบกบัสต๊อกน า้มนัดิบสหรัฐฯลดลงถึง 2.7 ล้านบาร์เรลสู4่82.2ล้านบาร์เรลลดลง 3สปัดาห์ตดิตอ่กนั อยา่งไรก็ตาม
ดอลลาร์ยงัแขง็คา่ขึน้ตอ่จากผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ และการท าเข้าซือ้พนัธบตัรของยโุรปที่เพิ่มขึน้ ด้านคา่เงินบาทออ่นคา่ที ่ 33.58 
บาท/ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ วนันีต้ิดตามดชันี PMIภาคผลติและบริการยโุรป ตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานดชันีการผลติ
ภาคอตุสาหกรรมและยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ SPDR รายงานการถือครองทองค าที่ระดบั 715.26 ตนั ลดลง 2.98 ตนั 
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ทอง             ราคาทองสปอตทีต่ลาดสหรัฐขยบัขึน้ 1.83 ดอลลาร์ สู ่1,209.17 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัพธุ ในขณะท่ี
ดอลลาร์ลดช่วงบวกลง หลงัจากรายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าวนัท่ี 28-29 เม.ย.แสดงให้เห็นวา่ ผู้
ก าหนดนโยบายเช่ือวา่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมิ.ย. จะเป็นสิง่ที่เร็วเกินไป ราคาสญัญาทองเดือนมิ.ย.ปิดตลาดปรับ
ขึน้ 0.17 % สู ่1,208.70 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,202.70-1,213.20 ดอลลาร์ รายงานการประชมุเฟด
ประจ าวนัท่ี 28-29 เม.ย.ระบวุา่ เจ้าหน้าทีเ่ฟดหลายคนเช่ือวา่ การปรับขึน้ของอตัราเงินเฟ้อได้รับการชดเชยด้วยความออ่นแอ
ของตลาดแรงงานและตวัเลขเศรษฐกิจที่ออ่นแอลง ราคาทองสปอตได้ขึน้ไปแตะจดุสงูสดุของวนัท่ี 1,213.36 ดอลลาร์ หลงัจาก  
เฟดเปิดเผยรายงานการประชมุในวนัพธุ นายไท หวอ่ง จากบริษัทบีเอ็มโอ แคปิตลั มาร์เก็ตส์กลา่ววา่ "รายงานการประชมุเฟด
ประจ าวนัท่ี 28-29 เม.ย.แสดงให้เห็นวา่ คณะกรรมการก าหนดนโยบายของเฟด (FOMC) ยงัคงใช้ความระมดัระวงัมากเป็น
พิเศษตอ่การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ เนื่องจากสมาชิก FOMC กลา่วย า้เร่ืองการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรก"  "ยงัคงมี
การตัง้เง่ือนไขไว้สงูส าหรับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ และไมม่ีแนวโน้มวา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ก่อนเดือนก.ย."  

ดอลลาร์    ดอลลาร์แตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 สปัดาห์เมื่อเทียบกบัยโูรและสงูสดุรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกบัเยนในวนัพธุ โดยดีดตวัขึน้รับ
แผนการของธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) ที่จะขยายโครงการซือ้พนัธบตัรเพื่อจะท าให้อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ระดบัต ่าตอ่ไป  
        รายงานการประชมุเดือนเม.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บง่ชีถ้ึงการคาดการณ์ทีว่า่ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
สหรัฐจะเพิ่มขึน้หลงัจากชะลอตวัในไตรมาสแรก ซึง่สนบัสนนุมมุมองที่วา่อตัราดอกเบีย้จะปรับตวัขึน้ ทัง้นี ้ยโูรออ่นคา่
ลง 0.25% สู ่1.11220 ดอลลาร์ หลงัแตะระดบัต า่สดุในรอบ 3 สปัดาห์ที ่1.10620 ดอลลาร์ ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ 0.34% ใกล้
ระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนที ่121.49 เยน  สว่นปอนด์บวก 0.21% สู ่1.5542 ดอลลาร์ หลงัธนาคารกลางองักฤษแสดงความ  
    วิตกครัง้ใหมเ่ก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ที่ระดบัต ่าและตลาดที่อยูอ่าศยั 

น า้มัน    ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดีดขึน้ในวนัพธุ หลงัจากปิดตลาด  ในแดนลบมานาน 5 วนัติดตอ่กนั โดยราคา
น า้มนัดิบได้รับแรงหนนุจากการดิ่งลงของสต็อกน า้มนัดิบสหรัฐในสปัดาห์ลา่สดุ อยา่งไรก็ด ีราคาน า้มนัดิบ  
    ยงัคงได้รับแรงกดดนัจากอปุทานน า้มนัท่ีระดบัสงูและจากความกงัวลเร่ืองการแขง็คา่ของดอลลาร์  ส านกังานสารสนเทศ
ด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัสหรัฐประจ าสปัดาห์สิน้สดุวนัที่ 15 พ.ค. โดยระบวุา่ สต็อก
น า้มนัดิบดิง่ลง 2.7 ล้านบาร์เรล สู ่482.2 ล้านบาร์เรล โดยปรับลดลงเป็นสปัดาห์ที ่3  ติดตอ่กนั, สต็อกน า้มนัดิบที่เมืองคชุ
ชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึง่เป็นจดุสง่มอบน า้มนัตามสญัญาในตลาด NYMEX ลดลง 241,000 บาร์เรล สู ่60.4 ล้านบาร์เรล,   
    สต็อกน า้มนักลัน่ลดลง 546,000 บาร์เรล สู ่127.7 ล้านบาร์เรล และสต็อกน า้มนัเบนซินดิง่ลง 2.8 ล้านบาร์เรล สู ่223.9 ล้าน
บาร์เรล ทางด้านอตัราการใช้ ก าลงัการกลัน่น า้มนัพุง่ขึน้ 1.2 % สู ่92.4 % ก่อนหน้านีน้กัวิเคราะห์ในโพลล์รอยเตอร์คาด
วา่ สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐอาจ ปรับลดลงเพียง 1 ล้านบาร์เรล ดงันัน้การลดลง 2.7 ล้านบาร์เรลในครัง้นีจ้ึงเป็นระดบัท่ีสงูเกินคาด
เป็นอยา่งมาก   
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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  -2.7M  -1.3M  -2.2M 

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 
  


