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ย่อไม่หลุด US$1,128 เข้าสะสมซือ้ หลุดรอย่อตัว  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองปรับขึน้ไมผ่า่นแนวต้าน US$1,149 ท าให้ราคายอ่ตวัลง โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,128 ที่ Retracement 
23.6% และ US$1,116 ที่จดุต ่าสดุเดิม หากยอ่ลงไมห่ลดุ US$1,128 ราคาอาจปรับขึน้ตอ่ แนวต้านอยูบ่ริเวณUS$1,149 ที่ Retracement 
61.8% แนวโน้มยงัคงเป็นขาขึน้ 

แนวรับ Spot 
$1,137 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,116 $1,129 $1,134 $1,142 $1,149 $1,160 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองปรับขึน้ตอ่บริเวณ 1,139.56 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) เพิ่มขึน้ US$ 5.46 ดชันีPMIภาคการผลติจีนร่วงลงต ่าสดุใน
รอบสามปีที่ 49.7 การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนกลบัมากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลกอีกครัง้ และนกัลงทนุกลบัเข้าซือ้สนิทรัพย์ปลอดภยัเช่น
ทองค า ขณะทีP่MI สหรัฐฯภาคการผลติลดลงที่ 49.7 ในเดือนส.ค.จาก50.0 ในเดือนก.ค. ประกอบกบัราคาน า้มนัดิบร่วงลง 7.7% มาปิด
บริเวณ 45.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หลงัพุง่ขึน้ติดตอ่กนัสามวนั ด้านคา่เงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.77 บาท/ดอลลาร์ วนันีต้ิดตามดชันี
ราคาผู้ผลติยโุรป ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน ผลผลตินอกภาคเกษตรกรรม คา่จ้างแรงงานตอ่หนว่ย ยอดสัง่สนิค้าโรงงาน สต๊อกน า้มนัดิบ
สหรัฐฯ 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     ราคาทองสปอตทีต่ลาดสหรัฐปรับขึน้ 5.60 ดอลลาร์ สู ่1,139.70 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัองัคาร ในขณะท่ี
ดอลลาร์และตลาดหุ้นทัว่โลกร่วงลง โดยดอลลาร์และตลาดหุ้นได้รับแรงกดดนัจากสญัญาณบง่ชีถ้งึความออ่นแอทางเศรษฐกิจ
ในจีน และจากความไมแ่นน่อนในเร่ืองที่วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เมื่อใด ราคาสญัญาทอง
เดือนธ.ค.ปิดตลาดปรับขึน้ 0.6 % สู ่1,139.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,133.80-
1,147.30 ดอลลาร์ ทางการจีนเปิดเผยผลส ารวจในวนัองัคารระบวุ่า ภาคการผลติของจีนหดตวัลงในเดือนส.ค. ในอตัราที่
รวดเร็วที่สดุในรอบ 3 ปี และตวัเลขนีท้ าให้นกัลงทนุกงัวลวา่ เศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตวัลงอยา่งรุนแรงยิง่ขึน้ โดยทางการจีน
รายงานวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI) ส าหรับภาคการผลติร่วงลงสู ่49.7 ในเดือนส.ค. จาก 50.0 ในเดือนก.ค. บริษัท
แคปิตลั อิโคโนมิคส์ระบวุา่ "ราคาทองอาจจะร่วงลงครัง้สดุท้าย ถ้าหากธนาคารกลางสหรัฐปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในเร็วๆ
นี ้อยา่งไรก็ด ีเรายงัคงคาดการณ์ในทางบวกตอ่แนวโน้มระยะกลางของราคาทอง โดยเราคาดวา่ราคาทองอาจอยู่
1,200 ดอลลาร์ในช่วงสิน้ปี 2005 และ 1,400 ดอลลาร์ในชว่งสิน้ปี 2006" ดชันีดอลลาร์เมื่อเทยีบกบัตะกร้าสกลุเงินร่วง
ลง 0.5 % ในวนัองัคาร  

น า้มัน   ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ดิ่งลง 7.7 % ในวนัองัคาร ในขณะท่ีตวัเลขเศรษฐกิจทีอ่อ่นแอของจีนสง่ผลให้ราคา
น า้มนัแกวง่ตวัผนัผวนตอ่ไป โดยราคาน า้มนัเพิง่ดิง่ลงแตะจดุต ่าสดุรอบ 6 ปีคร่ึงที ่37.75 ดอลลาร์ในวนัท่ี 24 ส.ค. ก่อนที่ค าสัง่
ซือ้ชดเชยจะชว่ยกระตุ้นให้ราคาน า้มนัพุง่ขึน้ราว 25 % ภายในเวลาเพียง 3 วนัท าการ ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนต.ค.ดิ่ง
ลง 3.79 ดอลลาร์ หรือ 7.7 % มาปิดตลาดที ่45.41 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล เทรดเดอร์เทขายสญัญาน า้มนัในวนัองัคาร หลงัจาก
ทางการจีนรายงานวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ส าหรับภาคการผลติร่วงลงสู ่49.7 ในเดือนส.ค. จาก 50.0 ในเดือนก.ค.   
 นอกจากนี ้สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) ยงัเปิดเผยอีกด้วยวา่ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติของ
สหรัฐลดลงเกินคาดสู ่51.1 ในเดอืนส.ค. ซึง่ถือเป็นจดุต า่สดุในรอบกวา่ 2 ปี โดยร่วงลงจาก 52.7 ในเดือนก.ค. ตวัเลขเศรษฐกิจ
เหลา่นีท้ าให้นกัลงทนุกงัวลวา่ เศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอการเติบโต และอปุสงค์ในเชือ้เพลงิ              
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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 52.3 52.4 52.4 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคการผลติ ISM 51.1 52.6 52.7 

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 
  


