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ฝ่ังซื้อรอท ำก ำไรที่กรอบ US$1,168-1,177 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองมีการฟืน้ตวัขึน้มาอีกครัง้ หลงัจากที่สามารถยืนเหนือระดบัแนวต้านท่ีเส้นแนวโน้มขาลง บวกกบั MACD ที่สามารถผา่นระดบัเส้น 
Signal และยืนเหนือระดบั 0 ได้ ท าให้แนวโน้มเป็นเชิงบวก โดยมแีนวต้านถดัไปที่ US$ 1,168 ที ่EMA200 วนั และแนวต้านท่ี US$1,173 ที่ 
Retracement 61.8% แตย่งัต้องระวงัการปรับฐานโดยมีแนวรับที่ US$1,155 ที่ Retracement50% และ US$1,137 ที่ Retracement 
38.2%   

แนวรับ Spot 
$1,165 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,120 $1,137 $1,155 $1,168 $1,177 $1,200 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองฟืน้ตวัขึน้มาอีกครัง้ มาเคลือ่นไหวที่ระดบั US$1,165 ตอ่ออนซ์ (Gold Spot) โดยฟืน้ตวัขึน้มาอีกครัง้ หลงัจากที่คา่เงินดอลลาร์
ออ่นคา่ลงอยา่งหนกั ซึง่เป็นผลมาจากการผอ่นคลายตอ่ประเดน็การขึน้อตัราดอกเบีย้ของนกัลงทนุรวมถึงตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯลา่สดุที่
ออกมาหดตวั รวมถงึราคาน า้มนัท่ีมีการฟืน้ตวัขึน้มาอีกครัง้ ขณะที่คืนนีไ้มม่ีการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ปิดท าการ แตย่งัต้องติดตามการปราศรัยของสมาชิก FOMC ทัง้นายเดนนิส ลอคฮาร์ทและนายชาร์ล อีแวนส์ โดยเฉพาะประเด็นการด าเนิน
นโยบายการเงินของ FED คา่เงินบาทอยูท่ี่ 35.34 บาทตอ่ดอลลาร์ แนวโน้มเร่ิมกลบัมาแขง็คา่อีกครัง้กดดนัราคาทองค าในประเทศ 
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จีน หุ้นจีนปิดตลาดพุง่ขึน้กวา่ 3% มาที่ระดบัสงูสดุในรอบ 7 สปัดาห์ในวนันี ้หลงัจากธนาคารกลางจีนได้ ด าเนินมาตรการใหม่ๆ
เพื่ออดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าสูเ่ศรษฐกิจที่ก าลงัชะลอตวั และระบวุา่ การปรับฐานของตลาดหุ้น "เกือบสิน้สดุลงแล้ว"  
ดชันีคอมโพสติตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ปิดตลาดพุง่ขึน้ 3.29% มาที่ 3,287.81 สว่นดชันี CSI300 ของ  
หุ้น A-share ในตลาดเซี่ยงไฮ้ และเสิน่เจิน้ ปิดพุง่ขึน้ 3.22% มาที่ 3,447.69  
นกัลงทนุยงัเข้าซือ้หุ้นก่อนการประกาศแผนเศรษฐกิจระยะ 5 ปีฉบบัท่ี 13 ในเดือนนี ้โดยคาดวา่จะมีมาตรการกระตุ้น และ
มาตรการด้านเศรษฐกิจอื่นๆ  
ดชันีทัง้สองตวัพุง่แตะระดบัสงูสดุตัง้แตว่นัท่ี 24 ส.ค. แตย่งัคงดิง่ลงกวา่ 30% จากระดบัสงูสดุในชว่งกลางเดือนมิ.ย. ซึง่เป็น
จดุเร่ิมต้นของการดิง่ลงของตลาดที่สัน่คลอนตลาดทัว่โลก 
ปริมาณการซือ้ขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้พุง่ขึน้กวา่ 60% จากวนัศกุร์ และพุง่ขึน้เกือบ 3 เทา่จากระดบัต ่าสดุที่ท าไว้เมื่อวนัท่ี 30 
ก.ย. ซึง่บง่ชีว้า่ นกัลงทนุบางสว่นอาจจะก าลงักลบัเข้าตลาด  
ธนาคารกลางจีนเปิดเผยในชว่งสดุสปัดาห์ที่ผา่นมาวา่จะขยายโครงการน าร่องที่อนญุาตให้ธนาคารสามารถกู้ เงินจากธนาคาร
กลาง โดยใช้สนิทรัพย์เครดิตทีม่คีณุภาพสงูเป็นหลกัประกนัได้  
"นโยบายนีอ้าจจะไมอ่ดัฉีดสภาพคลอ่งจ านวนมากเข้าสูเ่ศรษฐกิจในทนัที แตเ่พิ่มการคาดการณ์เก่ียวกบัการผอ่นคลายนโยบาย
ทางการเงิน" นายอู ่คัน่ ผู้อ านวยการฝ่ายซือ้ขายหุ้นจากบล.ซานซานไฟแนนซ์กลา่วมมุมองของเขาสอดรับกบับริษัทไชนา่ 
อินเตอร์เนชนัแนล แคปิตอล คอร์ป (CICC) ที่ระบวุา่  
"เป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งไมไ่ด้" ที่ธนาคารกลางจีนจะขยายฐานเงินในระบบ ขณะที่ทนุส ารองเงินตราระหวา่งประเทศลดลง แตบ่ริษัท
ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ธนาคารตา่งๆแทบไมม่ีมาตรการจงูใจที่จะเพิ่มสภาพคลอ่งใหมท่า่มกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตวั  
นกัลงทนุยงัได้แรงหนนุจากความเห็นที่ช่วยคลายกงัวลในตลาดของนายอี ้กงั รองผู้วา่การธนาคารกลางจีนซึง่สือ่ของทางการจีน
รายงานวา่ การปรับฐานของตลาดหุ้นจีน "เกือบจะสิน้สดุลงแล้ว"จีนได้ออกร่างกฎเกณฑ์ในชว่งสดุสปัดาห์ที่ผา่นมาเพื่อก ากบั
ดแูลการซือ้ขายหุ้นระบบอตัโนมตัิซึง่ถกูระบวุา่เป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้ตลาดป่ันป่วน ซึง่นบัเป็นความพยายามลา่สดุของจีนท่ีจะ
ป้องกนัไมใ่ห้ตลาดหุ้นดิง่ลงอกีครัง้เหมือนในชว่งฤดรู้อนท่ีตลาดดิง่ลงเกือบ 40%  
หุ้นพุง่ขึน้ทัง้กระดาน น าโดยหุ้นขนาดเลก็ โดยดชันี ChiNext พุง่ขึน้ 4.2%หุ้นกลุม่อสงัหาริมทรัพย์พุง่ขึน้อยา่งมากเช่นกนั โดยได้
แรงหนนุจากข้อมลูที่ระบวุา่ ยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ฟืน้ตวั 

ค่าเงนิ สกลุเงินของตลาดเกิดใหมใ่นเอเชียสว่นใหญ่พุง่ขึน้ในวนันี ้ขณะทีด่อลลาร์ร่วงลงเนื่องจากความไมแ่นใ่จมากขึน้วา่ ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ 
หยวนพุง่แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แตจี่นได้ลดคา่เงินหยวนเมื่อวนัท่ี 11 ส.ค. หลงัจากธนาคารกลางจีนได้ก าหนดคา่กลางเพิม่ขึน้ 
สว่นวอนพุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือนจากแรงซือ้ชดเชย หลงัจากตลาดการเงินเกาหลใีต้ปิดท าการเมื่อวนัศกุร์ที่แล้ว 
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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= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


