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ยืนได้เหนือ US$1,200-1,205 หาจังหวะเข้าซ้ือสะสม หากหลุด US$1,200 รอย่อตัว  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ทองขยบัขึน้มาปิดบริเวณ US$1,205.95 หลงัยอ่ตวัลงไมห่ลดุแนวรับ EMA 50 วนัท่ี US$1,200 โดยระหวา่งวนัปรับตวัหลดุแนวรับ 
US$1,205 ซึง่เป็น EMA 100 วนัก่อนขยบัขึน้อกีครัง้ โดยราคามีโอกาสปรับขึน้ทดสอบแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,216 ที่แนวรับเดิม และ 
US$1,222 ที่ EMA 200 ขณะทีแ่นวรับอยูบ่ริเวณ US$1,200  ที ่EMA 50วนั และแนวรับท่ี US$1,192 ที ่Retracement 50% ด้าน MACD 
ใกล้ตดั Signal Line ลง 

แนวรับ Spot 
$1,206 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,180 $1,192 $1,200 $1,215 $1,222 $1,245 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปิดที่ระดบั US$1,205.95 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับลดลงUS$3.12โดยแรงกดดนัมาจากตวัเลขผู้ขอรับ
สวสัดิการสหรัฐฯทีด่ีขึน้ที่ 274,000 ต าแหนง่ ถึงแม้จะออกมาสงูกวา่ที่คาดไว้ แตห่ากดยู้อนกลบัในเดือนที่ผา่นมานผู้ขอรับสวสัดิการมี
จ านวนลดลงจากเดือนที่แล้วที่ 292,000 ราย อยา่งไรก็ตามยงัมีแรงหนนุจากดชันกีารผลติ Philly Fed ออกมา 6.7 จดุจากที่คาดไว้ 8.1 จดุ 
ขณะที่ยอดขายบ้านมือสองออกมา 5.04 ล้านยนูิตออกมาต า่กวา่ที่คาดที่ 5.23 ล้านยนูิต ขณะทีค่า่เงินบาทแขง็คา่ที่ 33.39บาท/ดอลลาร์ 
วนันีต้ิดตามCPI รายเดอืนยโุรป  SPDR รายงานการถือครองทองค าที่ระดบั 715.26 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ทอง               ราคาทองสปอตทีต่ลาดสหรัฐร่วงลง 3.22 ดอลลาร์ สู ่1,205.95 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนั
พฤหสับดี ในขณะท่ีดอลลาร์ลดชว่งตดิลบกลบัขึน้มาได้บ้าง โดยดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แสดงให้  
    เห็นวา่เศรษฐกิจได้รับแรงหนนุสง่มากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ด ีราคาทองได้รับแรงหนนุเข้ามาบ้างเช่นกนัจากสญัญาณบง่ชี ้
ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไมม่ีแนวโน้มจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมิ.ย. ราคาสญัญาทองเดือนมิ.ย.ปิดตลาดร่วง
ลง 0.4 % สู ่1,204.10  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในชว่ง 1,200.80-1,212.40 ดอลลาร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐ
เปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกใน    สปัดาห์ที่สิน้สดุวนัท่ี 16 พ.ค.เพิ่มขึน้ 10,000 ราย สู ่274,000 ราย จาก   
264,000 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านัน้  อยา่งไรก็ด ีคา่เฉลีย่เคลือ่นที่ 4 สปัดาห์ของจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรก
ลดลง 5,500 ราย สู ่266,250 รายในชว่งสปัดาห์สิน้สดุวนัท่ี 16 พ.ค. ซึง่ถือเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย.ปี 2000 เป็นต้น
มา ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินอยูท่ี ่95.255 ในชว่งท้ายตลาดวนัพฤหสับดี ร่วงลงจาก 95.448 ในช่วงท้ายวนั
พธุ แตป่รับขึน้จากจดุต ่าสดุของวนัพฤหสับดีที่ 94.968 ราคาทองยงัคงไมส่ามารถเคลือ่นตวัออกจากกรอบ 1,170-
1,230 ดอลลาร์นบัตัง้แตก่ลางเดอืนมี.ค. โดยเป็นผลจากความไมแ่นน่อนในเร่ืองก าหนดเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สหรัฐ  

ดอลลาร์     ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัยโูรในวนัพฤหสับดเีป็นครัง้แรกในสปัดาห์นี ้ขณะที่นกัลงทนุลงัเลที่จะเปิดสถานะซือ้ขาย
ใหม่ๆ หลงัการเทขายยโูรอยา่งหนกัในเดือนที่ผา่นมาและข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐออกมานา่ผิดหวงั ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ต้นสปัดาห์
นี ้ขณะที่ราคาพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐและเยอรมนีฟืน้ตวั โดยการเทขายยโูรหนนุดอลลาร์ขึน้
ถึง 1.1466 ดอลลาร์ จาก 1.0519 ดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า แตค่วามวติกเก่ียวกบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจสหรัฐท าให้นกัลงทนุ
ลงัเลที่จะเข้าซือ้ดอลลาร์ ดอลลาร์ออ่นคา่ลงหลงัการเปิดเผยข้อมลูกิจกรรมการผลติในเขตมดิ-แอตแลนติกของ  
    สหรัฐในเดือนพ.ค. และยอดขายบ้านมือสองลดลงเกินคาดในเดือนพ.ค. ทัง้นี ้ดอลลาร์ออ่นคา่ลงสู ่1.1125 ดอลลาร์เมื่อ
เทียบกบัยโูร ยโูรได้แรงหนนุจากสญัญาณการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยูโรโซน และการปรับตวัขึน้ของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรเยอรมน ีมาร์กิตเปิดเผยวา่ เศรษฐกิจยโูรโซนมีแนวโน้มขยายตวั 0.4% ในไตรมาสปัจจบุนั แม้
ดชัน ีPMI ลดลงก็ตาม 

น า้มัน     ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้เกือบ 3 % ในวนัพฤหสับดี ในขณะท่ีตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบทีเ่มืองคชุชิง รัฐ
โอกลาโฮมา ซึง่เป็นจดุสง่มอบน า้มนัตามสญัญาในตลาด NYMEX ปรับลดลง และตวัเลขนีท้ าให้นกัลงทนุคาดหวงัวา่ ภาวะ
อปุทานน า้มนัล้นตลาดจะบรรเทาลง     ราคาน า้มนัดิบได้รับแรงหนนุเพิ่มเตมิจากเหตกุารณ์สู้รบในอิรัก โดย เหตกุารณ์ดงักลา่ว
ท าให้นกัลงทนุกบัความปลอดภยัของการขนสง่น า้มนัในภมูิภาคตะวนัออกกลาง กองก าลงัรัฐอิสลาม (ไอเอส) เข้ายดึเมืองรามา
ดีได้ในวนัอาทิตย์ที่ผา่นมา และถือเป็นความพา่ยแพ้ครัง้ส าคญัที่สดุในรอบเกือบหนึง่ปีของกองก าลงัรักษาความมัน่คงของ
อิรัก ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกบัยโูรในวนัพฤหสับดเีป็นวนัแรกในรอบหนึง่สปัดาห์ และปัจจยันีม้ีสว่นช่วยหนนุราคา
น า้มนัดิบ โดยยโูรแข็งคา่ขึน้แตะ 1.1112  ดอลลาร์ในช่วงท้ายวนัพฤหสับดี เทียบกบั 1.1091 ดอลลาร์ในชว่งท้ายวนัพธุ       
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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 52.3 51.8 52 

15.00 น. ยโุรป ดัชนี PMI ภาคบริการ 53.3 53.9 54.1 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน 274K 271K 264K 

21.00 น. สหรัฐฯ ดัชนีการผลติ Philly Fed 6.7 8.1 7.5 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสอง 5.04M 5.23M 5.21M 

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 
  


