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รีบาวด์ไม่ผ่าน US$1,108 รอย่อตัวตามแนวรับ US$1,080 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองรีบาวด์ขึน้หลงัลงไปท าจดุต า่สดุบริเวณ US$1,077 ก่อนรีบาวด์ขึน้บริเวณ US$1,099 โดยราคายงัคงแนวโน้มเป็นขาลง แนวรับอยู่
บริเวณ US$ 1,080 ที่ Expansion 138.2% ขณะทีแ่นวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,063 บริเวณ Expansion 161.8% แตอ่ยา่งไรก็ตามอาจมี
การ Rebound จากสญัญาณ RSI ในเขต Overbought โดยแนวต้านอยูบ่ริเวณUS$1,108 ที่ Retracement 23.6% และ US$1,118     
Retracement 38.2% 

แนวรับ Spot 
$1,097 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,044 $1,063 $1,080 $1,108 $1,118 $1,130 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปิดที่ระดบั US$1,098.35 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ปรับขึน้ US$7.95 ราคาได้รับแรงหนนุจากยอดขายบ้านใหมท่ี่
ลดลงต ่ากวา่ที่คาดไว้ที่ 482,000 ยนูิต จากที่คาดไว้ 543,000 ยนูติ ขณะที่ PMI ภาคอตุสาหกรรมสหรัฐฯออกมาใกล้เคียงกบัท่ีคาดไว้ที่53.8 
จดุ จากที่คาดไว้ที่ 53.7 จดุ แตอ่ยา่งไรก็แนวโน้มยงัคงเป็นขาลงอยู ่โดยจากคาดการณ์ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด และกองทนุ SPDR ที่
ลดสถานะการถือทองค าลงตอ่เนือ่ง วนันีต้ิดตามยอดสัง่สนิค้าคงทนสหรัฐฯ ขณะที่นกัลงทนุตดิตามการประชมุ FOMC ในกลางสปัดาห์ 
คา่เงินบาทแขง็คา่ขึน้บริเวณ 34.83 บาท/ดอลลาร์ ยงัคงมีแนวโน้มออ่นคา่ลง SPDRรายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 680.15 ตนั ลดลง 
5.60 ตนั 
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ดอลลาร์   ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงในวนัศกุร์ โดยดชัน ีS&P 500 และ Nasdaq ปิดร่วงลงรายสปัดาห์มากทีส่ดุนบัตัง้แตเ่ดือน
มี.ค. ขณะที่การขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ชะลอตวัทัว่โลกถว่งหุ้นกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ร่วงลง และการร่วงลงของหุ้นไบโอเจนหลงั
เปิดเผยผลประกอบการกดดนัหุ้นกลุม่ไบโอเทคทัง้นี ้ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดลบ 163.39 จดุ
หรือ 0.92% สู ่17,568.53, ดชัน ีS&P 500 ปิดลดลง 22.50 จดุหรือ 1.07% สู ่2,079.65 และดชัน ีNasdaq   
    ปิดปรับตวัลง 57.78 จดุหรือ 1.12% สู ่5,088.63 ในรอบสปัดาห์ที่ผา่นมา ดชันีดาวโจนส์ร่วง 2.9% มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือน
ม.ค., S&P 500 ร่วง 2.2% และ Nasdaq ร่วง 2.3% จ านวนหุ้นลบมากกวา่หุ้นบวกในอตัราสว่น 2.70 ตอ่ 1 ในตลาด
นิวยอร์ค และ 3.25 ตอ่ 1 ในตลาด Nasdaq  ปริมาณการซือ้ขายอยูท่ี่ราว 7.3 พนัล้านหุ้น สงูกวา่ปริมาณเฉลีย่ที่ 6.6 พนัล้าน
หุ้นของเดือนนี ้หุ้นกลุม่พลงังานและวสัดถุ่วงตลาดลงมากที่สดุ หลงัการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจจีนและยโูรโซนที่ออ่นแอเกิน
คาดท าให้เกิดความวิตกเก่ียวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ราคาน า้มนัร่วงแตะระดบัต า่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค. แรงขายหุ้น
เพิ่มขึน้หลงัมีรายงานในวอลล์สตรีทเจอร์นลัวา่ นางฮิลลารี คลนิตนั ผู้สมคัรชิง ต าแหนง่ประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตจะ
เสนอเพิ่มภาษีก าไรจากการซือ้ขายหุ้นสหรัฐขึน้เกือบสองเทา่ส าหรับการลงทนุระยะสัน้ 

กรีซ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ หรือไอเอ็มเอฟเปิดเผยวา่ได้รับหนงัสอืเชิญอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลกรีซ ลงนามโดยนาย
ยคูลดิ ซากาโลตอส รัฐมนตรีคลงั โดยขอให้ไอเอ็มเอฟเข้าร่วมการเจรจาปัญหาหนีส้าธารณะของรัฐบาลกรีซครัง้ใหมท่ี่นา่จะ
เร่ิมต้นขึน้ในวนัจนัทร์นี ้(27 ก.ค.) เพื่อปทูางสูก่ารให้กรีซได้รับเงินชว่ยเหลอืงวดตอ่ไป ที่อาจมมีลูคา่สงูถึง 86,000 ล้านยโูร หรือ
ราว 3.23 ล้านล้านบาท นอกจากนี ้เนือ้หาตอนหนึง่ของจดหมายทีน่ายซากาโลตอสสง่ถึงนางคริสตนิ ลาการ์ด กรรมการ
ผู้จดัการของไอเอ็มเอฟ ระบวุา่สภานิติบญัญตัิกรีซรับรองร่างกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดให้แก่มาตรการรัดเข็มขดัตามความ
ต้องการของไอเอม็เอฟและเจ้าหนีร้ายอื่นแล้ว จึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่กระบวนการชว่ยเหลอืและตรวจสอบของไอเอม็เอฟตอ่กรีซ
จะยงัคงด าเนินตอ่ไปหลงัจากเดอืนมีนาคมปีหน้า ซึง่โครงการชว่ยเหลอืของไอเอม็เอฟตอ่กรีซจะหมดอายลุงเดิมนัน้ รัฐบาลกรีซ
มีแผนเดินหน้าการเจรจาโดยไมต้่องการให้ไอเอ็มเอฟเข้าร่วม เนื่องจากขดัแย้งกนัเร่ืองมาตรการรัดเข็มขดั ไอเอ็มเอฟจงึขอถอน
ตวัจากการหารือเมื่อเดือนมถินุายนที่ผา่นมา แตจ่ากความเคลือ่นไหวลา่สดุท าให้หลงัจากนีเ้จ้าหน้าที่ระดบัสงูของไอเอ็มเอฟจะ
หารือร่วมกบัสหภาพยโุรป หรืออียแูละรัฐบาลกรีซอยา่งละเอยีดอกีครัง้ เก่ียวกบัก าหนดการและแนวทางปฏิบตัิทีเ่หมาะสม
ส าหรับการเจรจาร่วมกนัในอนาคต ทัง้นี ้กรีซจะต้องได้ข้อสรุปการเจรจาปัญหาหนีส้าธารณะกบับรรดาเจ้าหนีภ้ายใน
วนัท่ี 20 สงิหาคมนี ้ซึง่เป็นก าหนดการท่ีกรีซต้องช าระเงินกู้งวดลา่สดุมลูคา่ 3,200 ล้านยโูร หรือราว 120,256 ล้านบาท คืน
ให้แก่ธนาคารกลางยโุรป หรืออีซีบี 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

15.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกจิเยอรมัน 107.6 107.41 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนพืน้ฐานรายเดอืน 0.40% 0.00% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนทัว่ไปรายเดอืน 3.20% -2.20% 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการบริการ 55.1 54.8 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 100.1 101.4 

6.50 น. ญีปุ่่น ยอดค้าปลกีรายเดอืน 1.10% 3.00% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านระหว่างด าเนินการ 1.20% 0.90% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 2.5M 

1.00 น. สหรัฐฯ ประชุม FOMC <0.25% <0.25% 

19.30 น. สหรัฐฯ GDP รายไตรมาส 2.60% -0.20% 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 264K 255K 

6.30 น. ญีปุ่่น CPI รายปี 0.00% 0.10% 

6.30 น. ญีปุ่่น อตัราการว่างงาน 3.30% 3.30% 

16.00 น. ยุโรป CPI รายปี 0.20% 0.20% 

ศุกร์ 31 ก.ค.58

จันทร์ 27 ก.ค. 58

อังคาร 28 ก.ค.58

พฤหัสบด ี30 ก.ค.58

พุธ 29 ก.ค.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


