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แนวต้านส าคัญ US$1,108 ผ่านได้ซื้อสะสม ไม่ผ่านรอย่อตัวแนวรับเดมิ  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองเคลือ่นไหวขึน้เลก็น้อยบริเวณ US$1,097 ราคาอาจรีบาวด์ขึน้จากสญัญาณ RSI บริเวณ Overbought โดยแนวต้าน US$1,108 ที่ 
Retracement 23.6% หากผา่นได้แนวต้านถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,125 ที ่Retracement 38.2% หากรีบาวด์ไมผ่า่น US$1,108 ราคาอาจยอ่
ตวัลงตอ่โดยแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ  US$ 1,077 ที่ Expansion 138.2% ขณะที่แนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,063 บริเวณ Expansion 
161.8% 

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 $1,125 $1,143 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าทรงตวับริเวณ 1,097 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) โดยนกัลงทนุชะลอการลงทนุผลการประชมุ FOMC ในคืนนี ้
เก่ียวกบัระยะเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยวนันีร้าคาได้รับแรงหนนุดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐฯออกมาต ่ากวา่ที่คาด อยา่งไรก็
ตามราคายงัได้รับแรงกดดนัจากราคาน า้มนัท่ีร่วงลงท าจดุต ่าสดุในรอบสีเ่ดือน คาดการณ์ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ คืนนีต้ดิตามยอดขาย
บ้านระหวา่งด าเนินการรายเดือน สต๊อกน า้มนัดิบสหรัฐฯ และผลการประชมุ FOMC คา่เงินบาทออ่นคา่ลงตอ่บริเวณ 34.93 บาท/ดอลลาร์ 
SPDRรายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 680.15 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์       ดอลลาร์ดีดตวัขึน้เมื่อเทียบกบัยโูรและเยนในวนัองัคาร หลงัเทรดเดอร์ขายท าก าไรจากการปรับตวัขึน้ของเยนและยโูร และ
เข้าซือ้ดอลลาร์จากการคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจบง่ชีถ้ึงแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในแถลงการณ์
หลงัเสร็จสิน้การประชมุวนัพธุนี ้ทัง้นี ้ยโูรลดลง 0.41% สู ่1.10430 ดอลลาร์, ดอลลาร์บวก 0.31% สู ่123.620 เยน และ
ดอลลาร์บวก 0.11% สู ่0.96350 ฟรังก์สวิส สว่นดชันีดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าเงิน 6 สกลุปรับตวัขึน้ 0.25% สู ่96.745  
เทรดเดอร์ระบวุา่ การคาดการณ์ที่วา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.นัน้ ได้ช่วยหนนุดอลลาร์ แตข้่อมลูที่บง่ชีว้า่ความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐลดลงในเดอืนก.ค.สูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดอืนก.ย. 2014 ถ่วงดอลลาร์ลง 

ทอง ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 93 เซนต์ สู ่1,094.95 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัองัคาร อยา่งไรก็ด ีราคาทอง
ยงัคงเคลือ่นตวัอยูใ่กล้จดุต า่สดุรอบ 5 ปีคร่ึงที ่1,077 ดอลลาร์ ซึง่ท าไว้ในวนัท่ี 24 ก.ค. ในขณะท่ีนกัลงทนุรอดผูลการประชมุ
ก าหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัพธุนี ้โดยนกัลงทนุคาดวา่เฟดอาจจะสง่สญัญาณเพิ่มเตมิเก่ียวกบั
ก าหนดเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สหรัฐ ราคาสญัญาทองเดือนส.ค.ปิดตลาดร่วงลง 20 เซนต์ สู ่1,096.20 ดอลลาร์ตอ่
ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,090.7-1,098.2 ดอลลาร์ เฟดเคยสง่สญัญาณในชว่งต้นปีนีว้า่ เฟดมีแนวโน้มปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในระยะใกล้ ถ้าหากตวัเลขเศรษฐกิจสนบัสนนุให้เฟดท าเช่นนัน้ อยา่งไรก็ด ีการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีน
และการดิง่ลงของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในระยะนีท้ าให้นกัลงทนุบางรายตัง้ข้อสงสยัวา่ เฟดอาจจะเลือ่นเวลาในการปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ออกไปหรือไม่ นายฮมัซา คาห์น นกัวเิคราะห์ของบริษัท ING กลา่ววา่ "ตราบใดทีเ่ฟดยงัไมชี่แ้จงเร่ืองนีใ้นวนัพธุ ก็
เป็นเร่ืองยากทีจ่ะระบวุา่ ราคาทองได้ผา่นพ้นจดุต ่าสดุไปแล้ว ทัง้นี ้วอลุม่การซือ้ขายในชว่งนีบ้ง่ชีว้า่ นกัลงทนุอาจจะเพยีงแค่
เข้าซือ้ชดเชย" ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ 0.5 % เมื่อเทยีบกบัยโูร ในขณะที่นกัลงทนุจบัตาดกูารประชมุเฟด GFMS เปิดเผยวา่ ความ
ต้องการทองทัว่โลกลดลงสูร่ะดบัต ่าสดุตัง้แตปี่ 2009 ในไตรมาส 2 ขณะที่จีนน าเงินลงทนุในหุ้น ซึง่ให้ผลตอบแทนดกีวา่ และ
การน าเข้าของอินเดียร่วงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 5 ไตรมาส   

น า้มัน ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้กวา่ 1 % ในวนัองัคาร โดยได้รับแรงหนนุจากการคาดการณ์ที่วา่ สต็อก
น า้มนัดิบสหรัฐอาจลดลง อยา่งไรก็ด ีราคาน า้มนัดิบเบรนท์ร่วงลงโดยได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลเร่ืองการดิง่ลงของตลาด
หุ้นจีน และจากความกงัวลเร่ืองภาวะอปุทานน า้มนัล้นตลาดโลก จดุต ่าสดุของวนัองัคารถือเป็นจดุต ่าสดุนบัตัง้แตต้่นเดือนก.พ.  
ราคาน า้มนัดิบสหรัฐได้รับแรงหนนุจากค าสัง่ซือ้ชดเชยในวนัองัคาร หลงัจากราคาน า้มนัดิบ ดิ่งลงราว 6-7 % ในช่วง 4 วนัท า
การก่อนหน้านี ้อยา่งไรก็ด ีนกัลงทนุบางรายเช่ือวา่ ราคาน า้มนัดบิอาจจะร่วงลงไปอีกในอนาคต โดยนายทาริค ซาฮีร์ จาก
บริษัททิช แคปิตลั แอดไวเซอร์สกลา่ววา่ "ราคาน า้มนัดิบดีดขึน้ในวนันี ้แตผ่มจะขายสญัญาน า้มนัออกมาเมื่อใดก็ตามที่ราคา
น า้มนัพุง่ขึน้"      
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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 55.2 55.1 54.8 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 90.9 100.1 101.4 

6.50 น. ญีปุ่่น ยอดค้าปลกีรายเดอืน 0.90% 0.80% 3.00% 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านระหว่างด าเนินการ 1.20% 0.90% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  -0.1M 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 
  


