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รอดูแนวรับ US$1,162 หากหลุดรอย่อตัวแนวรับถัดไป   
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาเคลือ่นไหวยอ่ตวัลงเหนือแนวรับบริเวณ US$1,162 ซึง่เป็นจดุต า่สดุในเดือนมิ.ย. โดยราคามีโอกาสยอ่ตวัลงทดสอบ US$1,162 อีกครัง้ 
หากหลดุ US$1,162 ลงแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,150 ซึง่เป็นแนวรับเดิม ขณะที่แนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,175 ที่ Retracement 
23.6% และ US$1,185 ที่ Retracement 50.0% 

แนวรับ Spot 
$1,165 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,142 $1,150 $1,162 $1,175 $1,185 $1,198 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าเคลือ่นไหวยอ่ตวัลงบริเวณ US$1,163-1,168 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) โดยราคาได้รับแรงกดดนัจากตวัเลขการ
จ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึน้มากกวา่ที่คาดไว้ ประกอบกบัสต๊อกน า้มนัดิบสหรัฐฯกลบัเพิ่มขึน้หลงัหดตวัลงสองสปัดาห์ที่แล้วติดตอ่กนักดดนั
ราคาน า้มนัลง ขณะทีด้่านสถานการณ์หนีส้นิในกรีซ เจ้าหนีร้อการท าประชาพจิารณ์ของกรีซในวนัที่ 5 ก.ค.นี ้  วนันีน้กัลงทนุติดตามตวัเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม อตัราการวา่งงาน ผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน และยอดสัง่สนิค้าโรงงานสหรัฐฯ SPDRรายงานการถือ
สถานะทองค าที่ระดบั 711.44 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์        ยโูรร่วงลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์ในวนัพธุหลงัการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐเพิ่มการคาดการณ์
ที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย. ขณะที่การแสดงความเห็นที่แข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรี
กรีซถว่งยโูรลงด้วย นายอเลก็ซิส ไซปราส นายกรัฐมนตรีกรีซเรียกร้องให้ประชาชนกรีซลงมติปฏิสเธข้อตกลงความชว่ยเหลอื
ระหวา่งประเทศในการลงประชามติในวนัอาทติย์นี ้รายงานการจ้างงานภาคเอกชนทัว่ประเทศของ ADP บง่ชีว้า่ มีการจ้าง
งาน 237,000 ต าแหนง่ในเดือนม.ิย. สงูกวา่ที่นกัเศรษฐศาสตร์คาดไว้วา่อาจเพิ่มขึน้ 218,000 ต าแหนง่ขณะที่คา่ใช้จ่ายด้านการ
ก่อสร้างในเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้สงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนต.ค. 2008 ข้อมลู ADP ที่แข็งแกร่งสนบัสนนุการคาดการณ์ทีว่า่กระทรวง
แรงงานสหรัฐจะเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดอืนมิ.ย.ที่แข็งแกร่งกวา่คาดในวนัพฤหสับดีนี ้ซึง่นกัเศรษฐศาสตร์ที่
ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดวา่การจ้างงานอาจเพิ่มขึน้ 230,000 ต าแหนง่ในเดือนมิ.ย. 

ทอง ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 3.70 ดอลลาร์ สู ่1,168.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัพธุ ในขณะท่ีดอลลาร์
แข็งคา่ขึน้ และนกัลงทนุคาดวา่จะมีความคืบหน้าในการแก้ไขวิกฤติหนีก้รีซ หลงัจากกรีซแจ้งกลุม่เจ้าหนีต้า่งชาตวิา่ รัฐบาลกรีซ
สามารถยอมรับข้อเสนอในการให้ความชว่ยเหลอื ถ้าหากมีการปรับเปลีย่นเง่ือนไขบางประการ ราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ปิด
ตลาดร่วงลง 0.21 % สู ่1,169.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,166.7-1,174.4 ดอลลาร์ สถานการณ์ในกรีซ
ไมไ่ด้ช่วยกระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซือ้ทองในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภยั เนื่องจากนกัลงทนุมุง่ความสนใจไปยงัแนวโน้มในการปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้สหรัฐ หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์กลา่ววา่ มีความเป็นไปได้ที่ราคาทองจะ
ได้รับแรงหนนุจากวิกฤติหนีก้รีซ ถ้าหากกรีซถอนตวัออกจากยโูรโซน หรือถ้าหากวกิฤติลกุลามเข้าสูป่ระเทศอื่นๆ อยา่งเช่นอิตาลี
, โปรตเุกส หรือสเปน      

น า้มัน        ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลง 4.2 % ในวนัพธุ ซึง่ถือเป็นการดิ่งลงครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือน
เม.ย. หลงัจากสต็อกน า้มนัดิบสหรัฐเพิ่มขึน้เป็นครัง้แรกในรอบกวา่ 2 เดือน ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนส.ค.ดิ่ง
ลง 2.51 ดอลลาร์ หรือ 4.2 % มาปิดตลาดที ่56.96 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในชว่ง 56.68-58.98 ดอลลาร์ โดย  
การดิง่ลงในวนัพธุถือเป็นการดิ่งลงครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 8 เม.ย. ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนส.ค.ที่ตลาดกรุง
ลอนดอนรูดลง 1.58 ดอลลาร์ หรือ 2.5 % สู ่62.01 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในชว่ง 61.84-63.35 ดอลลาร์  
 การดิ่งลงของราคาน า้มนัดิบสหรัฐในวนัพธุสร้างความประหลาดใจตอ่นกัลงทนุหลายราย หลงัจากราคาน า้มนัดิบสหรัฐเคลือ่น
ตวัในกรอบแคบในช่วง 10 สปัดาห์ที่ผา่นมา ถึงแม้ราคาน า้มนัดิบยโุรปดิ่งลงอยา่งรุนแรงในช่วงเวลาเดยีวกนั อยา่งไรก็ด ีนกั
ลงทนุหลายรายคาดวา่ ราคาน า้มนัดิบสหรัฐจะไมด่ิ่งลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากอปุสงค์น า้มนัในสหรัฐมกัจะได้รับแรงหนนุ
ในช่วงฤดรู้อนจนถงึเดือนส.ค.สว่นตา่งระหวา่งราคาน า้มนัดิบสหรัฐกบัน า้มนัดิบเบรนท์พุง่ขึน้สูร่ะดบัสงูกวา่ 5 ดอลลาร์   
ซึง่ถือเป็นจดุสงูสดุในรอบ 3 สปัดาห์ ราคาน า้มนัดิบสหรัฐได้รับแรงกดดนั  
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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% 0.20% 0.30% 

16.00 น. ยุโรป CPI พืน้ฐานรายปี 0.80% 0.80% 0.90% 

16.00 น. ยุโรป อตัราการว่างงาน 11.10% 11.10% 11.10% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 101.4 97.1 95.4 

8.00 น. จีน PMI ภาคการผลติ 50.2 50.3 50.2 

8.00 น. จีน PMI ภาคบริการ 53.8 53.2 

19.00 น. สหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชน 237K 216K 201K 

21.00 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 53.5 53.2 52.8 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  2.4M  -1.9M -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 
  


