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ฝ่ังซื้อถือต่อรอแนวต้านถัดไป 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองปรับตวัขึน้เหนือแนวต้านระดบั US$1,150 ซึง่เป็นแนวกรอบสามเหลีย่มด้านบนท าให้มีแนวโน้มเชิงบวกตอ่มเีป้าหมายถดัไป 
US$1,167 ซึง่เป็นระดบั EMA 200 วนั และใกล้บริเวณ high เดิม สว่นแนวต้านบน US$1,172 ซึง่เป็นระดบั Retracement 61.8% โดยมอง
วา่แม้ราคาทองค าจะกลบัมามีแนวโน้มเชิงบวกแตก็่อาจจะไมส่ามารถผา่นกรอบแนวต้านดงักลา่วเนื่องจาก trend ใหญ่ยงัเป็นขาลง แนวรับ 
US$1,149 ซึง่เป็นแนวกรอบสามเหลีย่มเดิม และแนวรับลา่ง US$1,137 ซึง่เป็นระดบั Retracement 38.2%   

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 1,157.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ออนซ์ ปรับตวัเพิ่มขึน้ 18.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ออนซ์ โดยราคาทองค ายงัได้รับ
แรงหนนุจากมมุมองของนกัลงทนุท่ีมีตอ่การเลือ่นการขึน้ดอกเบีย้ของ FED รายงานการประชมุ FOMC ครัง้ที่ผา่นมาสะท้อนคณะกรรมมี
ความกงัวลตอ่การเข้มงวดนโยบายทางการเงิน ตวัเลขเศรษฐกิจบางตวัยงัไมเ่ติบโตเทา่ทีค่วร แม้คณะกรรมการสว่นใหญ่ยงัคงมองวา่การขึน้
ดอกเบีย้ครัง้แรกนา่จะเกิดขึน้ภายในปี 2015 นีก็้ตาม คา่เงินบาทออ่นคา่ลงเลก็น้อยหลงัจากที่แข็งคา่ขึน้สปัดาห์ก่อนจากเงินทนุไหลเข้าตาม
ปัจจยัการเลือ่นดอกเบีย้ของ FED เช่นกนั โดยคา่เงินบาทเคลือ่นไหวใกล้ระดบั 35.60 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ SPDR รายงานการถือ ครอง
ทองค าที่  687.20 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ทองค ำ ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐพุง่ขึน้ 18.57 ดอลลาร์ หรือ 1.63 % สู ่1,157.13 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัศกุร์ 
หลงัจากขึน้ไปแตะจดุสงูสดุรอบ 7 สปัดาห์ ที่ 1,159.80 ดอลลาร์ในระหวา่งวนั โดยราคาทองได้รับแรงหนนุจากการออ่นคา่ของ
ดอลลาร์ หลงัจากรายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าวนัท่ี 16-17 ก.ย. บง่ชีว้า่ เฟดไมม่คีวามรีบร้อนท่ีจะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้  
ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดพุง่ขึน้ 1 % สู ่1,155.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเคลือ่นตวัในชว่ง 1,138.0-1,159.3 
ดอลลาร์  
ราคาทองสปอตปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการพุง่ขึน้ 1.5 % จากสปัดาห์ที่แล้ว รายงานการประชมุเฟดบง่ชีว้า่ เฟดมีความกงัวล
เป็นอยา่งมากตอ่การคมุเข้มนโยบายการเงิน ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยในวนัท่ี 2 ต.ค.วา่ตวัเลขการจ้างงานชะลอตวัลงเป็นอยา่ง
มาก  
อยา่งไรก็ดี นกัลงทนุตัง้ข้อสงัเกตวา่ ผู้ก าหนดนโยบายสว่นใหญ่ของเฟดยงัคงคาดวา่ เฟดนา่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกใน
ปี 2015  
ดอลลาร์ร่วงลงแตะจดุต า่สดุรอบหลายสปัดาห์เมื่อเทยีบกบัยโูรและฟรังก์สวิสในวนัศกุร์ โดยยโูรได้ขึน้ไปแตะ 1.1387 ดอลลาร์
ในระหวา่งชว่งการซือ้ขายวนัศกุร์ โดยพุง่ขึน้จาก1.1278 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวนัพฤหสับดี  
ราคาพลาตินัม่ในตลาดสปอตพุง่ขึน้ 4.2 % สู ่983 ดอลลาร์ ซึง่ถือเป็นจดุสงูสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 18 ก.ย. และปิดตลาดสปัดาห์นี ้
ด้วยการทะยานขึน้ 7.7 % จากสปัดาห์ที่แล้ว ซึง่ถือเป็นการพุง่ขึน้รายสปัดาห์ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ 4 ปี หลงัจากบริษัทเกลนคอร์
ประกาศวา่ ทางบริษัทจะปิดเหมอืงพลาตินัม่อแีลนด์ในแอฟริกาใต้ 

ดอลลำร์ ดอลลาร์ร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบหลายสปัดาห์เมื่อเทียบกบัยโูรและฟรังก์สวิสในวนัศกุร์หลงัธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
เปิดเผยรายงานการประชมุซึง่สนบัสนนุการคาดการณ์ทีว่า่เฟดจะยงัไมรี่บปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี  ้ 
ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ลดลง 0.44% สู ่94.896 ขณะที่ยโูรบวก 0.71% สู1่.13555 ดอลลาร์, ดอลลาร์ลดลง 0.47% สู ่0.93150 
ฟรังก์สวิส แตด่อลลาร์บวก0.28% สู ่120.270 เยน  
ดอลลาร์ปรับตวัขึน้เมื่อเทยีบกบัเยน ขณะที่แนวโน้มนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายทัว่โลกกระตุ้นให้เทรดเดอร์เข้าลงทนุในสกลุเงิน
ที่มีความเสีย่งและให้ผลตอบแทนสงูกวา่ 
ดอลลาร์ออสเตรเลยีและดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับตวัขึน้เมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัออ่นคา่ลงเมื่อเทยีบกบั
เงินเรียลของบราซิลด้วย โดยดอลลาร์ลดลง0.82% สู ่3.7522 เรียล 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

สหรัฐฯ ตลาดสหรัฐฯปิดท าการ

19:10 น. สหรัฐฯ ปราศรัยของนายเดนนิส ลอคฮาร์ท FOMC 

21.30 น. สหรัฐฯ ปราศรัยของนายชาร์ล ลอคฮาร์ท FOMC 

16.00 น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกจิโดย ZEW 6.8 12.1 

16.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกจิโดย ZEW 30.1 33.3 

8.30 น. จีน ดชันี CPI 1.80% 2.00% 

8.30 น. จีน ดชันี PPI -5.90% -5.90% 

16.00 น. ยุโรป ผลผลติภาคอุตสาหกรรม -0.40% 0.60% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลกีพืน้ฐาน -0.10% 0.10% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันี PPI -0.20% 0.00% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลกี 0.20% 0.20% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันี PPI ขั้นพืน้ฐาน 0.10% 0.10% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันี CPI -0.20% -0.10% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันี CPI ขั้นพืน้ฐาน 0.10% 0.10% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดขอรับสวสัดกิารว่างงาน 269K 263K 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลติเขตฟิลาเดลเฟีย -1.8 -6 

20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 77.40% 77.60% 

20.15 น. สหรัฐฯ ผลผลติภาคอุตสาหกรรม -0.20% -0.40% 

ศุกร์ 9 ต.ค. 58

จันทร์ 12 ต.ค.58

อังคาร 13 ต.ค. 58

พฤหัสบด ี15 ต.ค.58

พุธ 14 ต.ค. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้ำนบวกกับรำคำทองค ำ              สีแดง   =ปัจจัยด้ำนลบกับรำคำทองค ำสีด ำ = ไม่เปล่ียนแปลงจำกคำดกำรณ์ 
  


