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แนวต้านส าคัญ US$1,142 ผ่านได้ซื้อสะสมไม่ผ่านรอย่อตัวแนวรับ1,125-1,129  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองทรงตวับริเวณ US$1,134 โดยราคายงัยอ่ลงไมห่ลดุ US$1,122 ซึง่เป็นกรอบแนวรับด้านลา่ง ท าให้ราคาปรับขึน้อีกครัง้ แนวต้าน
อยูบ่ริเวณ US$1,142 ที่ Retracement 50.0% และ US$1,149 ที่ Retracement 61.8% หากราคาปรับไมผ่า่นอาจยอ่ตวัลงอกีครัง้โดยแนว
รับอยูบ่ริเวณ US$1,130 ที่ Retracement 23.6% และ US$1,125 ที่กรอบแนวรับเส้นเทรนขาขึน้ 

แนวรับ Spot 
$1,134 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,112 $1,125 $1,129 $1,142 $1,149 $1,160 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองทรงตวับริเวณ 1,134.10 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) เพิ่มขึน้ US$ 0.54 นายสแตนลย์ี ฟิชเชอร์ รองประธานธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ไมไ่ด้ตดัโอกาสที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย. แม้ตลาดจะผนัผวนเมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมา ท าให้เป็นประเด็นท่ีมากดดนั
ราคาทองค าอีกครัง้ ขณะที่ราคาน า้มนัปรับเพิ่มขึน้ 8.8% สงู โดย ใน 3 วนัที่ผา่นมา ปรับเพิ่มขึน้ถงึ 27.5%ประกอบกบัเช้านีต้วัเลขเศรษฐกิจ
จีนออกมาออ่นแอตอ่หลงัจีนอดัฉีดสภาพคลอ่งระยะสัน้ (SLO) ด้วยอตัราดอกเบีย้ 2.35% ในระยะเวลา 6 วนั โดยดชันPีMI 
ภาคอตุสาหกรรมของจีนออกมา 49.7 จดุ ในเดือนส.ค. ต ่าสดุในรอบ 3 ปี ช่วยหนนุให้นกัลงทนุเข้าซือ้สนิทรัพย์ปลอดภยัอีกครัง้ ด้านคา่เงิน
บาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.75 บาท/ดอลลาร์ วนันีต้ิดตามPMIภาคอตุสาหกรรมและอตัราการวา่งงานยโุรป PMI ภาคอตุสาหกรรมสหรัฐฯ 
กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 682.59 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์ ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเยนและยโูรในวนัจนัทร์ ขณะที่นกัลงทนุทัว่โลกเทขายหุ้นและลดการซือ้ดอลลาร์เมื่อเทียบกบั
สกลุเงินท่ีมกัถกูใช้ในการท า carry trade ดชันีดอลลาร์ลดลง 0.20% หรือเกือบ 1.5% ในเดือนส.ค. แตอ่ยูเ่หนือระดบัต ่าสดุ  
    ในรอบ 7 เดือนที ่92.621 ที่เข้าทดสอบเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว ขณะที่แนวโน้มการชะลอตวัในจีนท าให้ตลาดหุ้นทัว่โลกร่วงลง  
ดอลลาร์ลดลง 0.4% สู ่121.19 เยน และร่วงลงราว 2.2% ในเดือนส.ค.แตอ่ยูเ่หนือระดบัต า่สดุในรอบ 7 เดือนที ่116.15 เยนที่
เข้าทดสอบเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว ยโูรปรับตวัขึน้ 0.5% สู ่1.1236 ดอลลาร์ ต ่ากวา่ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ที่แล้ว
ที ่1.1715 ดอลลาร์ แตย่งัคงปรับตวัขึน้ 2.4% ในเดอืนส.ค. ดอลลาร์บวก 0.4% สู ่0.9657 ฟรังก์สวสิ และลดลง 0.3% เมื่อเทยีบ
กบัปอนด์ที ่1.5342 ดอลลาร์ ปริมาณการซือ้ขายเบาบาง เนื่องจากตลาดลอนดอนปิดการวนัจนัทร์เนื่องในวนัหยดุ และเทรด
เดอร์รอการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐเดือนส.ค.ในวนัศกุร์นีซ้ึง่อาจบง่ชีว้า่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย.หรือไม ่

ทอง    ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐขยบัขึน้ 54 เซนต์ สู ่1,134.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัจนัทร์ โดยดีดขึน้จากจดุ
ต ่าสดุของวนั ในขณะท่ีราคาน า้มนัพุง่ขึน้ และดอลลาร์สหรัฐร่วงลง อยา่งไรก็ด ีราคาทองได้รับแรงกดดนัในช่วงแรกจากการ
คาดการณ์ทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะยงัคงปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ถึงแม้ตลาดการเงินประสบภาวะป่ันป่วน  
วุน่วายในช่วงที่ผา่นมา ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดขยบัลง 0.1 % สู ่1,132.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  หลงัจากเคลือ่นตวั
ในช่วง 1,125.00-1,136.30 ดอลลาร์ ราคาทองสปอตปิดตลาดเดอืนส.ค.ด้วยการพุง่ขึน้ 3.5 % จากเดือนก.ค. ซึง่ถือเป็น  
    การพุง่ขึน้ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนม.ค. หลงัจากความกงัวลเร่ืองเศรษฐกิจจีนกระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซือ้ชดเชยทองในชว่ง
ต้นเดือนนี ้นายจอร์จ เกโร นกัยทุธศาสตร์การลงทนุโลหะมีคา่ของบริษัทอาร์บีซี แคปิตลั มาร์เก็ตสก์ลา่ววา่ "การพุง่ขึน้ของราคา
น า้มนัสง่ผลให้มคี าสัง่ซือ้ชดเชยทองเข้ามาในตลาด และสิง่นีห้มายความวา่กองทนุท่ีเคยขายชอร์ตเซลน า้มนัดิบอาจจะเคย
ขายชอร์ตเซลทองด้วยในช่วงก่อนหน้านี"้ ราคาพลัลาเดียมในตลาดสปอตพุง่ขึน้เป็นวนัท่ี 3 ติดตอ่กนั โดยพุง่ 2.2 % สู ่596.50   
ดอลลาร์  

น า้มัน     ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้เป็นวนัท่ี 3 ตดิตอ่กนัในวนัจนัทร์ โดยทะยานขึน้ 8.8 % โดยราคาน า้มนัดิบ
ได้รับแรงหนนุจากการปรับทบทวนตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบสหรัฐให้ต ่าลงจากเดมิ และจากขา่วที่วา่กลุม่ประเทศผู้สง่ออก
น า้มนั (โอเปก) พร้อมที่จะหารือกบัประเทศผู้ผลติน า้มนันอกกลุม่โอเปกในการควบคมุปริมาณการผลติ ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่
มอบเดือนต.ค.พุง่ขึน้ 3.98 ดอลลาร์ หรือ 8.8 % มาปิดตลาดที ่49.20 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 43.60-
49.33 ดอลลาร์  ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนต.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนทะยาน
ขึน้ 4.10 ดอลลาร์ หรือ 8.2 % สู ่54.15 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวัในชว่ง 48.25-54.32 ดอลลาร์ ราคาน า้มนัดิบ
สหรัฐพุง่ขึน้ 27.5 % ในช่วง 3 วนัท าการท่ีผา่นมา ซึง่ถือเป็นการพุง่ขึน้ครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนส.ค. 1990 หากนบัเป็น
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้ราคาน า้มนัดิบยงัพุง่ขึน้กวา่ 10 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในชว่ง 3 วนัท าการท่ีผา่นมา ซึง่ถือเป็นการพุง่ขึน้ครัง้

ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ.         
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

16.00 น. ยุโรป CPI รายปี 0.20% 0.20% 0.20% 

16.00 น. ยุโรป CPI รายปีขั้นพืน้ฐาน 1.00% 1.00% 1.00% 

8.35 น. ญีปุ่่น PMI ภาคการผลติ 51.7 51.9 51.9 

8.45 น. จีน PMI ภาคการผลติ Caixin 47.3 47.2 47.1 

8.45 น. จีน PMI ภาคบริการ Caixin 51.5 53.9 53.8 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคการผลติ 52.4 52.4 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ 52.9 52.9 

16.00 น. ยุโรป ดชันีราคาผู้ผลติ -0.10% -0.10% 

19.15 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม  204K  185K 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงงาน 0.80% 1.80% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 1.0M 2.6M 

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคบริการ 54.3 54.3 

18.45 น. ยุโรป ประชุม ECB 0.05% 0.05% 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน  273K  271K 

19.30 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 55.2 55.2 

16.00 น. ยุโรป GDP รายไตรมาส 0.30% 0.30% 

19.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 220K  215K 

19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงาน 5.20% 5.30% 

ศุกร์ 4 ก.ย.58

จันทร์ 31 ส.ค. 58

อังคาร 1 ก.ย.58

พฤหัสบด ี3 ก.ย.58

พุธ 2 ก.ย.58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


