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ไม่หลุด US$1,170 เข้าซื้อสะสม รอแบ่งขายท าก าไรUS$1,189-1,197   
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาเคลือ่นไหวผนัผวนบริเวณ US$1,173-1,187 โดยราคายงัไมส่ามารถขึน้ผา่น US$1,190 ได้ ท าให้ราคาอาจยอ่ตวัลงอีกครัง้ โดยแนวรับ
ส าคญัอยูบ่ริเวณ US$ 1,170 ซึง่เป็นแนวรับเดิม และ US$1,162 ซึง่เป็นจดุต า่สดุตัง้แตเ่ดือนมิ.ย. อยา่งไรก็ตีราคามีโอกาสขึน้ทดสอบแนว
ต้าน US$1,189 ซึง่เป็น EMA50 วนั และ US$1,197ซึง่เป็น EMA100 วนั 

แนวรับ Spot 
$1,179 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,143 $1,162 $1,170 $1,189 $1,197 $1,205 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปิดที่ระดบั US$1,179.95 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) เพิ่มขึน้ US$ 5.37 ถือเป็นการปิดสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์ แรง
หนนุมาจากสถานการณ์หนีส้าธารณะในประเทศกรีซซึง่ยงัไม่สามารถตกลงกบัเจ้าหนีไ้ด้และจ าเป็นต้องช าระเงินให้แก่ IMF ในวนันี ้
ประกอบกบัยอดขายบ้านระหวา่งด าเนินงานสหรัฐฯออกมาต า่กวา่ที่คาดที่ 0.9% จากทีค่าด 1.3% สง่ผลให้ดอลลาร์ออ่นคา่ลง ด้านการ
เจรจานิวเคลยีร์กบัอิหร่านยงัคงมกีารเจรจาซึง่อาจเลยเส้นตายในวนันี ้ หากบรรลขุ้อตกลงชาตติะวนัตกจะยตุิการคว า่บาตร อหิร่านจะ
สามารถสง่ออกน า้มนัได้เพิม่ขึน้ วนันีน้กัลงทนุจบัตาสถานการณ์หนีส้าธารณะในกรีซซึง่จะต้องช าระหนีใ้นวนันี ้ CPIยโุรป อตัราการวา่งงาน
ยโุรป และความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ขณะที่นกัลงทนุรอตวัเลขการจ้างงานสหรัฐฯในวนัพฤหสั SPDRรายงานการถือสถานะทองค าที่
ระดบั 711.44 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง  
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ดอลลาร์        ยโูรร่วงลงเมื่อเทยีบกบัสกลุเงินส าคญัสว่นใหญ่ในวนัจนัทร์ ขณะที่วิกฤติหนีก้รีซเลวร้ายลงและ กรีซมีแนวโน้มทีจ่ะต้องออก
จากยโูรโซน อยา่งไรก็ตาม ยโูรบวกเกือบ 1% เมื่อเทียบกบัดอลลาร์หลงัร่วงลงในช่วงเช้า เนื่องจากนกัลงทนุบางรายได้เข้าซือ้คืน
ยโูร เจ้าหน้าทีก่รีซรายหนึง่กลา่ววา่ กรีซจะผิดนดัช าระหนี ้1.77 พนัล้านดอลลาร์ให้กบักองทนุการเงินระหวา่งประเทศที่ครบ
ก าหนดในวนัองัคารนี ้หลงัสหภาพยโุรประงบัการปลอ่ยสนิเช่ือให้กบักรีซ นายกรัฐมนตรีอเลก็ซิส ไซปราสของกรีซประกาศปิด
ท าการธนาคารและควบคมุเงินทนุเพื่อป้องกนัธนาคารไมใ่ห้ล้มละลายจากการแหถ่อนเงิน ดอลลาร์ปรับตวัลงขณะทีเ่ทรดเดอร์
รอการเปิดเผยรายงานการจ้างงานสหรัฐในวนัพฤหสับดีนีซ้ึง่อาจชว่ยกระตุ้นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐ 

ทอง            ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 5.37 ดอลลาร์ สู ่1,179.95 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัจนัทร์ ในขณะท่ี
ตลาดหุ้นทัว่โลกได้รับแรงกดดนัจากแนวโน้มทีก่รีซอาจจะผิดนดัช าระหนี ้และปัจจยันีช้่วยบดบงัความกงัวลของนกัลงทนุท่ีมตีอ่
แนวโน้มในระยะยาวของราคาทอง ราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ปิดตลาดปรับขึน้ 0.5 % สู ่1,179.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
     หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,173.2-1,187.6 ดอลลาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซกลา่ววา่ กรีซจะไมช่ าระหนี ้1.6 พนัล้านยโูรให้แก่
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในวนัองัคารนี ้ ราคาทองขึน้ไปแตะจดุสงูสดุในรอบเกือบหนึง่สปัดาห์
ที ่1,186.91 ดอลลาร์ในระหวา่งวนั โดยได้รับแรงหนนุจากความไมแ่นน่อนในตลาดการเงินในวงกว้าง แตร่าคาทองลดชว่งบวก
ลงในเวลาตอ่มา ราคาทองสปอตมีแนวโน้มปิดตลาดไตรมาสนีด้้วยการร่วงลง 0.3 % จากไตรมาสที่แล้ว ซึง่จะถือเป็นการปิด
ตลาดรายไตรมาสในแดนลบเป็นไตรมาสที่ 4 ติดตอ่กนั ราคาทองยงัคงเผชิญกบัภาวะแวดล้อมในวงกว้างที่ไมเ่ป็น
มิตร เพราะวา่สหรัฐยงัคงมีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ 

น า้มัน      ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลงแตะจดุต ่าสดุรอบ 3 สปัดาห์ในวนัจนัทร์ ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของกรีซ
ปิดท าการ และกรีซประกาศใช้มาตรการควบคมุการเคลือ่นย้ายเงินทนุ ซึง่สง่ผลให้นกัลงทนุหลกีเลีย่งสนิทรัพย์เสีย่ง ทางด้าน
อิหร่านมีแนวโน้มทีจ่ะยืดเวลาในการเจรจาตอ่รองกบัชาติตะวนัตกเร่ืองโครงการนิวเคลยีร์ของอิหร่านออกไป โดยระดบัปิดวนั
จนัทร์ถือเป็นระดบัปิดต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 5 มิ.ย.  ธนาคารพาณิชย์ของกรีซปิดท าการในวนัจนัทร์ ในขณะท่ีการเจรจาตอ่รอง
ระหวา่งรัฐบาลกรีซกบักลุม่เจ้าหนีห้ยดุชะงกั ทางด้านนกัวเิคราะห์กลา่ววา่ ราคาน า้มนัอาจจะร่วงลงตอ่ไปในอนาคต เนื่องจาก
วิกฤติหนีก้รีซอาจจะยงัไมไ่ด้รับการคลีค่ลาย จนกวา่จะมีการลงประชามติในช่วงสดุสปัดาห์นีใ้นประเด็นท่ีวา่ กรีซจะยอมรับ
เง่ือนไขในมาตรการชว่ยเหลอืหรือไม่ เจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านกลา่ววา่ การเจรจาเร่ืองข้อตกลงนิวเคลยีร์อาจจะด าเนินตอ่ไป
หลงัเส้นตายในวนัท่ี 30 มิ.ย. โดยข้อตกลงนีจ้ะสง่ผลให้ชาตติะวนัตกยตุกิารคว ่าบาตรการสง่ออกน า้มนัของอิหร่าน  
    ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัประจ าสปัดาห์สิน้สดุ
วนัท่ี 26 มิ.ย.ในวนัพธุนี ้โดยโพลล์รอยเตอร์คาดวา่ สต็อกน า้มนัดบิอาจดิง่ลง 2.1 ล้านบาร์เรล, สต็อกน า้มนักลัน่อาจพุง่
ขึน้ 1.7 ล้านบาร์เรล, สต็อกน า้มนัเบนซินอาจทะยานขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรล และอตัราการใช้ก าลงัการกลัน่น า้มนัอาจปรับขึน้   
    0.5 % จาก 94.0 % 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านระหว่างการด าเนินการรายเดอืน 0.90% 1.30% 3.40% 

Tentative ALL G8  Meeting 

16.00 น. ยุโรป CPI ขั้นต้นรายปี 0.20% 0.30% 

16.00 น. ยุโรป CPI พืน้ฐานรายปี 0.80% 0.90% 

16.00 น. ยุโรป อตัราการว่างงาน 11.10% 11.10% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 97.1 95.4 

8.00 น. จีน PMI ภาคการผลติ 50.3 50.2 

8.00 น. จีน PMI ภาคบริการ 53.2 

19.00 น. สหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชน 216K 201K 

21.00 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 53.2 52.8 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ -4.9M 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 231K 280K 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 270K 271K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.40% 5.50% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงงานรายเดอืน -0.50% -0.40% 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคบริการ 54.4 54.4 

จันทร์ 29 ม.ิย. 58

อังคาร 30 ม.ิย. 58

พุธ 1 ก.ค.58

ศุกร์ 3 ก.ค.58

พฤหัสบด ี2 ก.ค.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


