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แนวรับส ำคัญบริเวณ US$1,129 หำกหลุดรอย่อตัวบริเวณ US$1,116  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองยอ่ลง หลงัราคาทองปรับขึน้ไมผ่า่นแนวต้าน US$1,143                                       US$1,133 โดยแนวรับอยูบ่ริเวณ 
US$1,129 ซึง่เป็นกรอบแนวรับสามเหลีย่มด้านลา่งและ Retracement 23.6% หากยอ่ตวัหลดุแนวรับถดัไปอยูบ่ริเวณ US$1,116 ที่ Low 
เดิม หากยืนได้ราคามีโอกาสรีบาวด์ขึน้โดยแนวต้านอยูบ่ริเวณ US$1,143 ที่ Retracement50.0% และ US$1,149 ที่ Retracement 61.8% 

แนวรับ Spot 
$1,132 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,108 $1,116 $1,129 $1,142 $1,149 $1,160 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองร่วงลงบริเวณ 1,132.60 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ออนซ์ (Gold Spot) ลดลง US$ 6.96 ราคาได้รับแรงกดดนัจากดอลลาร์ที่กลบัมาแขง็
คา่ขึน้อีกครัง้ จากตวัเลขการจ้างงานท่ีแขง็แกร่งโดยการจ้างงานภาคเอกชนเพิม่ขึน้ 190,000 ต าแหนง่ในเดือน ส.ค.เพิ่มขึน้จากเดอืนท่ีแล้วที่ 
177,000 ต าแหนง่ Beige Book รายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯสว่นใหญ่ขยายตวัทัง้ในภมูิภาคและภาคธุรกิจในเดอืนส.ค.ที่ผา่นมา 
ประสทิธิภาคการผลติปรับตวัมากที่สดุในรอบ 1 ปีคร่ึง ยอดสัง่สนิค้าโรงงานเพิ่มขึน้ 0.4% ด้านคา่เงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.83 บาท/
ดอลลาร์ วนันีแ้ละวนัพรุ่งนีต้ลาดจีนปิดท าการเนื่องในวนัชาต ิ นกัลงทนุติดตามPMIภาคบริการยโุรป การประชมุECB  ผู้ขอรับสวสัดิการ
วา่งงานและ  PMI ภาคบริการสหรัฐฯ กองทนุ SPDR รายงานการถือสถานะทองค าที่ระดบั 682.59 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ดอลลาร์ ดอลลาร์ปรับตวัขึน้ในวนัพธุ ขณะที่ตลาดหุ้นโลกทรงตวัและข้อมลูการจ้างงานของสหรัฐสนบัสนนุการคาดการณ์ที่วา่ ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนนี ้เยนและยโูรออ่นคา่ลงเมื่อเทยีบกบัดอลลาร์ หลงัการปรับตวัขึน้ของตลาด
หุ้นได้ลดความต้องการซือ้เยนและยโูร ดชันีดอลลาร์ปรับตวัขึน้ 0.40% หลงั ADP รายงานวา่การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ
เพิ่มขึน้ 190,000 ต าแหนง่ในเดือนส.ค. และตวัเลขประสทิธิภาพการผลติของสหรัฐเพิม่ขึน้ในอตัราสงูสดุในรอบ 1 ปีคร่ึงในไตร
มาส 2 ดอลลาร์บวก 0.70% สู ่120.15 เยน    ขณะที่ยโูรร่วง 0.7% สู ่1.1240  ดอลลาร์ก่อนการประชมุของธนาคารกลางยโุรป
ในวนัพฤหสับดีนี ้ ดอลลาร์ปรับตวัขึน้มากกวา่ 1% สู ่0.9691 ฟรังก์สวิส ขณะที่ปอนด์ทรงตวัที ่1.53 ดอลลาร์หลงัร่วงต ่าสดุใน
รอบเกือบ 3 เดือนที ่1.5266 ดอลลาร์ เนื่องจากนกัลงทนุคาดวา่ธนาคารกลางองักฤษจะไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้จนกวา่จะถึงปี
หน้า 

ทอง  ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 6.05 ดอลลาร์ สู ่1,133.65 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัพธุ หลงัจากปิดตลาดใน
แดนบวกมานานติดตอ่กนั 4 วนั ในขณะท่ีตลาดหุ้นและดอลลาร์ดดีขึน้ในวนัพธุ อยา่งไรก็ด ีราคาทองเคลือ่นไหวในกรอบ
แคบ เนื่องจากนกัลงทนุรอดตูวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สหรัฐจะรายงานออกมาในวนัศกุร์ และนกัลงทนุไมแ่นใ่จวา่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เมื่อใด ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดร่วง
0.5 % สู ่1,133.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,131.2-1,141.9 ดอลลาร์ ดชันีตลาดหุ้นทัว่โลกฟืน้ตวัขึน้ในวนั
พธุ โดยได้รับแรงหนนุจากขา่วที่วา่ บริษัทโบรกเกอร์ 9 แหง่ของจีนให้สญัญาวา่จะใช้เงินซือ้หุ้นเพิ่มขึน้อีกกวา่ 3 หมื่นล้าน
หยวน (4.71 พนัล้านดอลลาร์) เพื่อเป็นการตอบรับตอ่เสยีงเรียกร้องของรัฐบาลจีนท่ีให้ช่วยสนบัสนนุตลาดหุ้น  ราคาทองได้รับ
แรงกดดนัจากการท่ีดชันดีอลลาร์เมื่อเทยีบกบัตะกร้าสกลุเงินแข็งคา่ขึน้ 0.5 %   

น า้มัน   ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้ 1.85 % ในวนัพธุทา่มกลางบรรยากาศการซือ้ขายที่ผนัผวน ในขณะท่ีการพุง่
ขึน้ของตลาดหุ้นสหรัฐชว่ยหนนุราคาน า้มนัดิบ หลงัจากราคาน า้มนัดิบดิ่งลงในชว่งแรกโดยได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลเร่ือง
ภาวะอปุทานน า้มนัล้นตลาดโลก ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนต.ค.ปรับขึน้ 84 เซนต์ มาปิดตลาดที ่46.25 ดอลลาร์  
    ตอ่บาร์เรล ดชันี S&P 500 ของตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดพุง่ขึน้ 1.83 % จีนยงัด าเนิน มาตรการเพื่อหนนุตลาดการเงินของจีน
ด้วย และปัจจยันีช้ว่ยลดความกงัวลของนกัลงทนุ ราคาน า้มนัดิบสหรัฐได้รับแรงหนนุเพิ่มเติมจากการพุง่ขึน้ของราคาน า้มนัดิบ
สงัเคราะห์ของแคนาดา โดยราคาน า้มนัดิบสงัเคราะห์ของแคนาดาอยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ราคาน า้มนัดิบสหรัฐ เนื่องจากมีการ
คาดการณ์กนัวา่ โครงการทรายน า้มนัซินครูดทางภาคเหนือของรัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาจะประสบเหตขุดัข้องเป็นเวลา
ยาวนาน ส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตวัเลข สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐประจ าสปัดาห์
สิน้สดุวนัท่ี 28 ส.ค. โดยระบวุา่ สต็อกน า้มนัดิบสหรัฐพุง่ขึน้ 4.7 ล้านบาร์เรล สู ่455.4 ล้านบาร์เรล, สต็อกน า้มนัดิบท่ีเมืองคชุ
ชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึง่เป็นจดุสง่มอบน า้มนัตามสญัญาในตลาด NYMEX ลดลง 388,000 บาร์เรล สู ่57.3 ล้านบาร์เรล, สต็อก
น า้มนักลัน่ปรับขึน้ 115,000 บาร์เรล สู ่150.0 ล้านบาร์เรล และสต็อกน า้มนัเบนซินลดลง 271,000 บาร์เรล สู ่214.2 ล้าน
บาร์เรล ทางด้านอตัราการใช้ก าลงัการกลัน่น า้มนัดิง่ลง 1.7 % สู ่92.8 %--จบ--  
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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% -0.10% 

19.15 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 190K  204K  185K 

21.00 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังสินค้าโรงงาน 0.40% 0.80% 1.80% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 4.7M  -0.7M  -5.5M 

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 
  


