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แนวรับส ำคัญ US$1,077 ยืนได้เข้ำสะสมซื้อ หลุดรอย่อตัวแนวรับ US$1,063  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองร่วงลงตอ่หลงัรีบาวด์ขึน้ไมผ่า่น US$1,108 ที่ Retracement 23.6% ท าให้ราคาปรับลงตอ่โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ  US$ 1,077 ที่ 
Expansion 138.2% และ US$1,063 บริเวณ Expansion 161.8% หากสามารถยืนได้ราคามีโอกาสขึน้ไปทดสอบ US$1,108 อีกครัง้ หาก
ผา่นได้แนวต้านถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,125 ที ่Retracement 38.2%  

แนวรับ Spot 
$1,082 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,044 $1,063 $1,077 $1,108 $1,127 $1,142 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค ายอ่ตวัลงบริเวณ 1,082 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) แรงกดดนัมาจากคาดการณ์ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ที่มีความ
ชดัเจนขึน้หลงัผลการประชมุ FOMC ระบจุะขึน้อตัราดอกเบีย้หนึง่ครัง้ในปีนี ้ ขณะที่ดชันีราคาผู้บริโภครายปียโุรปออกมาใกล้เคียงกบัท่ีคาด
ไว้ที่ 0.2% และดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐานออกมาดีกวา่ที่คาดที่ 1.0% จากที่คาดไว้เพยีง 0.8% ด้านอตัราการวา่งงานยโุรปออกมาใกล้เคยีง
กบัท่ีคาดเช่นกนัท่ี11.1% จากทีค่าดที่ 11.0% อยา่งไรก็ตามคา่เงินบาทออ่นคา่สู ่ 35.23 บาท/ดอลลาร์ และมีแนวโน้มออ่นคา่ตอ่เนื่องหนนุ
ราคาทองในประเทศ คืนนี ้PMIเขตชิคาโกและดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค(มหาวิทยาลยัมิชิแกน) SPDRรายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 
680.15 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์       ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์เมื่อเทยีบกบัตะกร้าสกลุเงินในวนัพฤหสับดี ขณะที่ขา่วเก่ียวกบัการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 2 ช่วยหนนุการคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อยา่ง
เร็วที่สดุในเดือนก.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้แรกของผลิตภณัฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (จีดี
พี) ที่แท้จริงประจ าไตรมาส 2/2015 ขยายตวั 2.3% ขณะที่นกัเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ จีดีพีสหรัฐ
อาจขยายตวั 2.6% ในไตรมาส 2/2015 หลงัจากขยายตวั 0.6% ในไตรมาส 1/2015 แถลงการณ์ของเฟดเมื่อวนัพธุที่ผา่นมา
ระบวุา่เศรษฐกิจสหรัฐก าลงัขยายตวัปานกลางโดยมกีารจ้างงานที่แข็งแกร่งในชว่งหลายเดือนที่ผา่นมา ซึง่ท าให้มคีวามเป็นไป
ได้ที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้ตอ่ไปในเดือนก.ย. ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์บวก 0.5% สู ่97.496 หลงัแตะ
ระดบั 97.773 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์ ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ 0.2% สู ่124.12 เยนหลงัพุง่สูร่ะดบัสงูสดุใน
รอบ 7 สปัดาห์ที่ 124.58 เยน  ยโูรลดลง 0.5% สู ่1.0925 ดอลลาร์ หลงัแตะระดบัต า่สดุในรอบ 1 สปัดาห์ที ่1.0894 ดอลลาร์  ยู
โรเผชิญแรงขายหลงัไฟแนนเชียล ไทม์สรายงานวา่ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศอาจไมเ่ข้าร่วมการเจรจาช่วยเหลอืกรีซอยา่ง
เป็นทางการจนกวา่กรีซจะตกลงด าเนินการปฏิรูปแบบเบ็ดเสร็จ  
ดอลลาร์ที่แข็งคา่ถว่งสกลุเงินของประเทศที่สง่ออกสนิค้าโภคภณัฑ์ลง โดยดอลลาร์แคนาดาลดลง 0.5% สู ่1.3005 ดอลลาร์
สหรัฐ, ดอลลาร์ออสเตรเลยีออ่นลง 0.1% สู ่0.7291 ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับตวัลง 0.9% สู ่0.6601 ดอลลาร์
สหรัฐ 

ทอง ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 1% ในวนัพฤหสับดีสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 5 ปีคร่ึง หลงัข้อมลูบง่ชีว้า่ เศรษฐกิจสหรัฐ
ปรับตวัดีขึน้ในไตรมาส 2 ซึง่สนบัสนนุมมุมองทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ภายสิน้ปีนี ้ 

น า้มัน  ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ปิดลดลงในวนัพฤหสับดี โดยถกูกดดนัจากการทะยานขึน้ของดอลลาร์หลงัสหรัฐ
เปิดเผยข้อมลูจีดีพีไตรมาส 2 ขยายตวั 2.3% ซึง่เพิม่โอกาสที่จะมกีารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วขึน้ในเดือนก.ย. ทัง้นี ้ราคา
น า้มนัดิบสง่มอบเดือนก.ย.ปิดลดลง 27 เซนต์หรือ 0.6% สูร่ะดบั 48.52  ดอลลาร์/บาร์เรล  สว่นราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบ
เดือนก.ย.ที่ตลาดลอนดอนปิดลบ 7 เซนต์หรือ 0.1% สูร่ะดบั 53.31 ดอลลาร์/บาร์เรล          
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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 -1.80% 1.20% 0.90% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ  -4.2M  -0.1M 2.5M 

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

19.30 น. สหรัฐฯ GDP รายไตรมาส 2.30% 2.60% -0.20% 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 267K 268K 255K 

6.30 น. ญีปุ่่น CPI รายปี 0.10% 0.00% 0.10% 

6.30 น. ญีปุ่่น อตัราการว่างงาน 3.40% 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 
  


