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หากไม่ผ่าน US$1,150         บริเวณ       US$1,142 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองปรับขึน้หลงัยอ่ลงไมห่ลดุแนวรับ US$1,134 ที่ Retracement 38.2% ท าให้ราคาขยบัขึน้อีกครัง้โดยปรับผา่นแนวต้าน US$1,142 
ที่ Retracement 23.6% วนันีร้าคามีโอกาสขึน้ทดสอบแนวต้านบริเวณ US$1,150 ซึง่เป็นเส้น Trend ขาลง หากผา่นได้แนวต้านถดัไปอยู่
บริเวณ1,157 ซึง่เป็นจดุสงูสดุเดอืน ก.ย. ขณะที่แนวรับอยูบ่ริเวณ US$1,134 Retracement 38.2% และ US$1,128 ที่ Retracement 
50.0% 

แนวรับ Spot 
$1,143 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,120 $1,128 $1,134 $1,150 $1,157 $1,168 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองปรับลงปิดบริเวณ 1,138.56 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ลดลง US$ 6.44 ตอ่ออนซ์ โดยราคาเคลือ่นไหวคอ่นข้างผนัผวนบริเวณ 
US$1,136-1,151 โดยแรงกดดนัมาจากตวัเลขผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานท่ีออกมาที่ 263,000 ราย ลดลงจากเดือนก่อนที่ 276,000 ราย 
อยา่งไรก็ตามแรงหนนุมาจากรายงานผลการประชมุ FOMC ที่สมาชิกหลายคนมีความกงัวลตอ่ เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัมีผลตอ่การขึน้
อตัราดอกเบีย้ของเฟด แต่อาจไมส่ง่ผลตอ่เศรษฐกิจสหรัฐฯมาก ขณะที่ BOE ยงัคงนโยบายการเงินตอ่ ด้านคา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้ตอ่เนื่อง
โดยลา่สดุอยูท่ี ่ 35.69 บาทตอ่ดอลลาร์ สหรัฐฯ คืนนีต้ิดตามราคาสนิค้าน าเข้าสหรัฐฯ สปัดาห์หน้าติดตามดลุการค้าและตวัเลขเงินเฟ้อของ
จีน ตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ SPDR รายงานการถือ ครองทองค าที่  687.20 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ทองค ำ          ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 6.44 ดอลลาร์ สู ่1,138.56 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัพฤหสับดี  หลงัจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุประจ าวนัท่ี 16-17 ก.ย.ในวนัพฤหสับด ีโดยรายงานแสดงให้เห็นวา่   
    คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) กงัวลกบัสญัญาณบง่ชีถ้ึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก แตไ่มค่ิด
วา่ สิง่นีท้ าให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเปลีย่นแปลงไปจากเดิมมากนกั ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดร่วง
ลง 0.4 % สู ่1,144.30 ดอลลาร์ หลงัจาก เคลือ่นตวัในช่วง 1,135.9-1,150.9 ดอลลาร์ รายงานการประชมุเฟดแสดงให้เห็น
วา่ เฟดมองวา่เศรษฐกิจสหรัฐใกล้ที่จะเอือ้อ านวยให้มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ย. แต ่FOMC ตดัสนิใจ
วา่ FOMC ควรรอดหูลกัฐานก่อนวา่การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกไมไ่ด้ท าให้เศรษฐกิจสหรัฐเปลีย่นทิศทาง นายไท หวอ่ง จาก
บริษัทบีเอ็มโอ แคปิตลั มาร์เก็ตส์กลา่ววา่ "ราคาทองพุง่ขึน้เหนือ 1,150 ดอลลาร์ในชว่งแรก ก่อนจะเผชิญกบัแรงเทขายเลก็น้อย
ในช่วงตอ่มา และสิง่นีส้ะท้อนให้เห็นวา่ นกัลงทนุมีความไมแ่นใ่จเป็นอยา่งมากในเร่ืองความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเดือนธ.ค." ถ้าหากเฟดเลือ่นเวลาในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ออกไป ปัจจยันีก็้จะช่วยหนนุราคาทองในระยะใกล้  

ดอลลำร์      ดอลลาร์ร่วงแตะระดบัต า่สดุเมื่อเทยีบกบัยโูรในรอบกวา่ 2 สปัดาห์ หลงัรายงานการประชมุเดอืนก.ย.ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ตอกย า้มมุมองทีว่า่ เฟดจะไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้จนกวา่จะถงึปีหน้า รายงานการประชมุบง่ชีว้า่ ผู้ก าหนด
นโยบายเฟดยอมรับวา่มีความเป็นไปได้ที่ความเสีย่งในชว่งขาลงตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึน้ และอตัราเงินเฟ้ออาจ
ลดลงอีก ทัง้นี ้ยโูรบวก 0.33% สู ่1.12750 ดอลลาร์ และดอลลาร์ร่วงลง 0.71% สู ่0.96660 ฟรังก์สวิส สว่นดชันีดอลลาร์
ลดลง 0.21% สู ่95.294 หลงัร่วงแตะระดบัต า่สดุในรอบเกือบ 3 สปัดาห์ ที่ 94.984 หลงัเฟดเปิดเผยรายงานการประชมุ             
 ยโูรพุง่แตะระดบัสงูถึง 1.13280 ดอลลาร์ซึง่เป็นระดบัสงูสดุเมื่อเทยีบกบัดอลลาร์นบัตัง้แตว่นัท่ี 21 ก.ย. หลงัเฟดเปิดเผย
รายงานการประชมุ ขณะที่ดอลลาร์ร่วงแตะระดบัต ่าถงึ 0.96230 ฟรังก์สวิสซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 3 สปัดาห์ สญัญา
อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้บง่ชีใ้นขณะนีว้า่ บรรดาเทรดเดอร์ยงัคงคาดวา่มีโอกาส 7% ที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุ
วนัท่ี 27-28 ต.ค. และมีโอกาส 39% ที่เฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ในการประชมุวนัท่ี 15-16 ธ.ค. 

น ำ้มัน       ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX พุง่ขึน้แตะจดุสงูสดุในรอบ 3 เดือนในวนัพฤหสับดหีลงัจากบริษัทไพรา เอ็นเนอร์
จี กรุ๊ปคาดการณ์วา่ ราคาน า้มนัดิบจะพุง่ขึน้สู ่75 ดอลลาร์ในปี 2017 นอกจากนี ้ราคาน า้มนัดิบยงัได้รับแรงหนนุจากการพุง่ขึน้
ของตลาดหุ้นจีน และจากความกงัวลเร่ืองซีเรียด้วย ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนพ.ย.พุง่ขึน้ 1.62 ดอลลาร์ มาปิดตลาด
ที ่49.43 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล  ราคาน า้มนัดิบได้รับแรงหนนุในชว่งเช้าวนัพฤหสับดี หลงัจากดชันีคอมโพสติตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้  
ปิดตลาดพุง่ขึน้ 3.00% มาที่ 3,144.22 นอกจากนี ้การท่ีกองทพัรัสเซียเข้ามามีสว่นร่วมในสงครามซีเรีย ก็มีสว่นชว่ยหนนุราคา
น า้มนัดิบด้วยราคาน า้มนัดิบเบรนท์มีแนวโน้มปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการพุง่ขึน้กวา่ 10 % จากสปัดาห์ที่แล้ว หลงัจากผู้บริหาร
บริษัทน า้มนักลา่วเตือนวา่ การท่ีราคาน า้มนัดิบดิ่งลงสูร่ะดบัต ่ากวา่ 50 ดอลลาร์ในปีนี ้จะสง่ผลให้ผู้ผลติน า้มนัต้นทนุสงู

จ าเป็นต้องปรับลดการผลติ               
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

15.00 น. ยุโรป PMI ภาคบริการ 53.7 54 54 

16.00 น. ยุโรป ยอดค้าปลกี 0.00% -0.10% 0.40% 

20.45 น. สหรัฐฯ PMI ภาคบริการ 55.1 55.7 55.6 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ตลาดแรงงาน 0 1.2 

15.10 น. ยุโรป PMI ภาคค้าปลกี 51.9 51.4 

19.30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า  -48.3B  -42.2B  -41.9B 

0.00 น. ยุโรป ถ้อยแถลงประธานECB 

Tentative ญีปุ่่น ประชุมนโยบายการเงิน 

13.00 น. ยุโรป การผลติภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน -1.20% 0.30% 0.70% 

21.30 น. สหรัฐฯ สต๊อกน า้มันดบิ 3.1M 4.0M 

13.00 น. ยุโรป ดุลการค้าเยอรมัน 19.6B  20.2B  22.8B 

19.30 น. สหรัฐฯ ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 263K  274K  277K 

1.00 น. สหรัฐฯ รายงานผลการประชุม FOMC 

19.30 น. สหรัฐฯ ราคาสินค้าน าเข้า -0.50% -1.80% 

ศุกร์ 9 ต.ค. 58

จันทร์ 5 ต.ค.58

อังคาร 6 ต.ค. 58

พฤหัสบด ี8 ต.ค.58

พุธ 7 ต.ค. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้ำนบวกกับรำคำทองค ำ              สีแดง   =ปัจจัยด้ำนลบกับรำคำทองค ำสีด ำ = ไม่เปล่ียนแปลงจำกคำดกำรณ์ 
  


