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รีบาวด์ไม่ผ่าน US$1,108 รอย่อตัวตามแนวรับ US$1,077-1,080  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองรีบาวด์ไมผ่า่น US$1,108 ที่ Retracement 23.6% ท าให้ราคายอ่ตวัลงอกีครัง้ โดยแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ  US$ 1,077 ที ่
Expansion 138.2% ขณะที่แนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,063 บริเวณ Expansion 161.8% ขณะที่แนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,108 และ 
US$1,118 ที่ Retracement 38.2%  

แนวรับ Spot 
$1,097 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,044 $1,063 $1,077 $1,108 $1,118 $1,130 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปิดที่บริเวณ 1,094.02 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ลดลง US$4.33 ราคาได้รับแรงกดดนัจากยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทน
ที่ออกมาดีกวา่ที่คาดที่ 3.4% จากที่คาดไว้ที่ 3.2% ขณะที่ยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนไมร่วมอาวธุและเคร่ืองบินพุง่ขึน้ 0.8% จากที่คาดไว้ 0.4% 
และราคาน า้มนัปิดต ่าสดุในรอบ 4 เดือน ต ่ากวา่ 48 ดอลลาร์/บาร์เรล อยา่งไรก็ตามราคาได้รับแรงหนนุจากการลดลงอยา่งหนกัในตลาดหุ้น
จีนท่ีลดลงกวา่ 8% ลดลงสงูสดุตัง้แตปี่ 2007 นกัลงทนุรอการประชมุ FOMC วนันี ้ คืนนีต้ิดตาม PMI ภาคบริการ และดชันีความเช่ือมัน่
ผู้บริโภคสหรัฐฯ และการประชมุ FOMC คา่เงินบาททรงตวับริเวณ 34.84 บาท/ดอลลาร์ SPDRรายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 680.15 
ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์   ดอลลาร์ปรับตวัอยูท่ี่ราวระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 สปัดาห์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินในวนัจนัทร์ หลงัจากการร่วงลงรุนแรง
ที่สดุในรอบ 8 ปีของตลาดหุ้นเซีย่งไฮ้ได้หนนุความต้องการเยนซึง่เป็นสกลุเงินปลอดภยั และเทรดเดอร์ได้ลดการลงทนุใน
ดอลลาร์เมื่อเทียบกบัยโูร ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดิง่ลง 8.5% และถ่วงหุ้นยโุรปร่วงลงมากกวา่ 2% ขณะที่ดชันีดาวโจนส์
และ S&P 500 ร่วงลงสรูะดบัต ่าสดุในรอบกวา่ 2 สปัดาห์ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้า 6 สกลุเงินส าคญัร่วง
ลง 0.73% สู ่96.538  สว่นยโูรบวก 1.04% สู ่1.10960 ดอลลาร์ โดยอยูใ่กล้ระดบัสงูสดุใน
รอบ 2 สปัดาห์ ที ่1.11295 ดอลลาร์  ดอลลาร์ปรับตวัลง 0.45% เมื่อเทยีบกบัเยนที่ 123.240 เยน หลงัแตะระดบัต า่สดุ  
    ในรอบเกือบ 2 สปัดาห์ที ่123.010 เยน แตด่อลลาร์ดีดตวัขึน้ 0.07% สู ่0.96300 ฟรังก์สวิส ตลาดจะให้ความสนใจกบัการ
ประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัองัคารและพธุนีเ้พื่อหาสญัญาณบง่ชีก้ าหนดเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 

ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 4.33 ดอลลาร์ สู ่1,094.02 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัจนัทร์ และเข้าใกล้จดุ
ต ่าสดุรอบ 5 ปีคร่ึงที่ท าไว้ในสปัดาห์ที่แล้วที่ 1,077 ดอลลาร์ โดยราคาทองได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ทีว่า่ ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระยะใกล้ ราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ปิดตลาดพุง่ขึน้ 1 % สู ่1,096.40 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในชว่ง 1,087.7-1,104.4 ดอลลาร์ โดยราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ได้รับแรงหนนุจากค าสัง่ซือ้
ชดเชย หลงัจากรายงานท่ีออกมาในชว่งเย็นวนัศกุร์แสดงให้เห็นวา่นกัเก็งก าไรสหรัฐในตลาด Comex หนัมาถือครองสถานะ
ขายสทุธิในสญัญาทองเป็นครัง้แรกในรอบสบิปีในชว่งสปัดาห์สิน้สดุวนัท่ี 21 ก.ค. คณะกรรมการการค้าสญัญาลว่งหน้าสนิค้า
โภคภณัฑ์ (CFTC) ของสหรัฐรายงานในวนัศกุร์วา่ ผู้จดัการกองทนุและกองทนุเฮดจ์ฟันด์หนัมาถือครองสถานะขายสทุธิใน
สญัญาทอง 11,345 สญัญา ซึง่ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2006 ที่นกัเก็งก าไรหนัมาถือครองสถานะขายสทุธิ นกัลงทนุขายทอง
ออกมาเพื่อหาเงินมาชดเชยยอดขาดทนุในตลาดอื่นๆด้วย ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนปิดทรุดกวา่ 8% ในวนัจนัทร์ ซึง่เป็นการดิ่งลง
มากที่สดุในวนัเดียวในรอบกวา่ 8 ปี ราคาพลัลาเดียมในตลาดสปอตดิ่งลง 1.9 % สู ่610.50 ดอลลาร์  

น า้มัน ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลงแตะจดุต ่าสดุรอบ 4 เดือนในวนัจนัทร์ หลงัจากการดิ่งลงอยา่งรุนแรงของตลาด
หุ้นจีนท าให้นกัลงทนุกงัวลกบัสภาพเศรษฐกิจจีน ซึง่ถือเป็นประเทศผู้ใช้พลงังานรายใหญ่ที่สดุในโลก นอกจากนี ้ยงัมีหลกัฐาน
บง่ชีอ้ีกด้วยวา่น า้มนัดิบประสบภาวะล้นตลาดมากยิง่ขึน้ หุ้นจีนปิดทรุดกวา่ 8% ในวนัจนัทร์ ซึง่เป็นการดิง่ลงมากที่สดุในวนั
เดียวในรอบกวา่ 8 ปี ขณะที่การดีดตวัขึน้จากมาตรการพยงุตลาดของรัฐบาลจีนจางหายไปทา่มกลางแรงเทขายท าก าไร, ความ
วิตกเก่ียวกบัเศรษฐกิจจีน และความวิตกที่วา่จีนมีแนวโน้มที่จะยตุินโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย โดยการดิง่ลงของตลาดหุ้น
จีน สง่ผลให้ตลาดหุ้นยโุรปร่วงลงแตะจดุต ่าสดุรอบ 2  
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

15.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกจิเยอรมัน 108 107.6 107.41 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนพืน้ฐานรายเดอืน 0.80% 0.40% 0.00% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าคงทนทัว่ไปรายเดอืน 3.40% 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 
  


