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รอดูการย่อตัว ไม่หลุดกรอบ US$1,145-1,155 เข้าซื้อ 
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ามีการยอ่ตวัลงมาเลก็น้อย หลงัจากที่ไมส่ามารถผา่นระดบัแนวต้านท่ี US$1,168 ที่ EMA200 วนั ท าให้มีการยอ่ตวัลงมา แต่
แนวโน้มยงัเป็นเชิงบวก หลงัจากที่ MACD ยงัอยูเ่หนือระดบัเส้น Signal และระดบั 0 โดยหากผา่น US$1,168 ไปได้ จะมีแนวต้านส าคญัที ่
US$1,175 ที่ Retracement 61.8% แตห่ากราคาทองค าหลดุแนวรับท่ี US$1,155 ที่ Retracement 50% ราคาทองค ามีโอกาสลงทดสอบ
แนวรับถดัไปที่ US$1,137 ที่ Retracement 38.2% 

แนวรับ Spot 
$1,163.60 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,128 $1,137 $1,155 $1,168 $1,175 $1,200 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองปรับตวัขึน้เลก็น้อย ปิดที่ระดบั US$1,163.60 ตอ่ออนซ์ โดยราคาทองค ายงัคงปรับตวัขึน้จากการออ่นคา่ของเงินดอลลาร์ซึง่เป็นผล
มาจากประเด็นการขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED ที่นกัลงทนุสว่นใหญ่คาดวา่ FED จะขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้าเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยงัมีความเสีย่ง แตย่งัคงต้องระวงัการปรับฐานจากค าแถลงการณ์ของนายเดนนิส ลอคฮาร์ทและนายชาร์ล อีแวนส์ สองสมาชิก 
FOMC ที่ยงัคาดการณ์ถึงการขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนธนัวาคมนี ้ โดยเมื่อคืนไมม่กีารประกาศตวัเลขเศรษฐกิจส าคญั สว่นคา่เงินบาทแข็ง
คา่มาที่ 35.48 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ SPDR รายงานการถือ ครองทองค าที่  687.20 ตนั ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ทองค ำ ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 6.47 ดอลลาร์ สู ่1,163.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัจนัทร์ หลงัจากขึน้ไป
แตะ 1,169.00 ดอลลาร์ในระหวา่งวนั ซึง่ถือเป็นจดุสงูสดุนบัตัง้แตต้่นเดือนก.ค. โดยราคาทองได้รับแรงหนนุจากการท่ีดชันี  
ดอลลาร์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินร่วงลงแตะจดุต ่าสดุรอบ 3 สปัดาห์ เนื่องจากนกัลงทนุคาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
อาจจะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2016  
ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดปรับขึน้ 0.74 % สู ่1,164.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,154.3-1,168.6 
ดอลลาร์  
ดชันีดอลลาร์ร่วงลงแตะ 94.619 ในระหวา่งวนั ซึง่ถือเป็นจดุต ่าสดุรอบ 3 สปัดาห์ ก่อนจะขยบัขึน้เลก็น้อยสู ่94.841 ในช่วงท้าย
วนัจนัทร์  
ราคาทองได้รับแรงหนนุจากการคาดการณ์ทีว่า่ เฟดอาจจะไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจที่ไร้ทิศทาง และมคีวามกงัวลเร่ืองการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  
อยา่งไรก็ดี นายเดนนิส ลอ็คฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา และนายชาร์ลส์ อีแวนส์ประธานเฟดสาขาชิคาโก สง่
สญัญาณในวนัจนัทร์วา่ ทัง้สองอาจจะสนบัสนนุการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนธ.ค. ตราบใดทีต่วัเลขเศรษฐกิจไมอ่ยูใ่น
ระดบัท่ีนา่ผิดหวงั และการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในชว่งหลงัจากนัน้สามารถด าเนินไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  
ราคาพลัลาเดียมในตลาดสปอตดิ่งลง 2.6 % ในระหวา่งวนั และลงไปแตะจดุต ่าสดุของวนัท่ี 689 ดอลลาร์ หลงัจากราคาพลั
ลาเดียมเพิง่พุง่ขึน้แตะจดุสงูสดุรอบ 4 เดือนที่ 722 ดอลลาร์ในวนัศกุร์ที่ผา่นมา โดยราคาพลัลาเดยีมได้รับแรงกดดนัในวนัจนัทร์
จากค าสัง่ขายท าก าไร, จากค าสัง่ขายของผู้ผลติ และจากความออ่นแอของปัจจยัทางเทคนิคในระยะสัน้ หลงัจากราคา  
พลัลาเดียมไมส่ามารถทรงตวัอยูเ่หนือคา่เฉลีย่เคลือ่นท่ี 200 วนัท่ี 714.57 ดอลลาร์ 

ดอลลำร์ ดอลลาร์แทบไมเ่ปลีย่นแปลงในวนัจนัทร์หลงัแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห์เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินส าคญัอนัเป็นผล
จากความไมแ่นใ่จวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนีห้รือไมข่ณะที่เศรษฐกิจโลกออ่นแอลง  
การซือ้ขายเป็นไปอยา่งเบาบางเนื่องจากเป็นวนัหยดุราชการของสหรัฐเนื่องในวนัโคลมับสัเดย์  
เฟดจะประชมุครัง้ถดัไปในวนัท่ี 27-28 ต.ค. และจะมีการประชมุครัง้สดุท้ายของปีนีใ้นเดือนธ.ค.  
นกัวิเคราะห์ที่ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดวา่มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนธ.ค. ขณะที่สญัญา
ลว่งหน้าอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐบง่ชีว้า่ บรรดาเทรดเดอร์คาดวา่เฟดมีแนวโน้มมากกวา่ที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. 
2016  
ดชันีดอลลาร์ลดลงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห์ที่ 94.619 ก่อนปรับตวัขึน้สู9่4.832 แทบไมเ่ปลีย่นแปลงจากระดบัปิดเมื่อวนั
ศกุร์  
ดอลลาร์ลดลง 0.2% สู ่119.96 เยน ขณะที่ยโูรบวก 0.1% สู ่1.1363 ดอลลาร์หลงัแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 สปัดาห์ที่ 1.1396 
ดอลลาร์  
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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 
  


