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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ามีการยอ่ตวัลงมาอีกครัง้ ลงทดสอบแนวรับส าคญัที่ US$1,155     Retracement 50%                     US$1,137 ที ่
Retracement 38.2% และแนวรับท่ี US$1,130 ที่เส้นแนวโน้มขาลง แต ่ MACD                           0         Signal 
                                                     US$1,168     EMA200         US$1,175     Retracement 61.8%  

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 
ราคาทองมีการยอ่ตวัลงมาอกีครัง้ โดยลงมาเคลือ่นไหวที่ระดบั US$1,155                                           ค า
                        จากประเด็นการผอ่นคลายตอ่การขึน้อตัราดอกเบีย้ของ FED ทางด้านฝ่ังยโุรป ตวัเลขเศรษฐกิจยโุรปอยา่งดชันี
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจโดย ZEW                                                                                        
                         FOMC               ถงึการขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ทางด้านคา่เงินบาทอยูท่ี่ 35.57 บาทตอ่ดอลลาร์ ออ่น
คา่ลงมาเลก็น้อย 
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ค่าเงนิ ดอลลาร์สงิคโปร์ร่วงลงในวนันี ้ขณะที่คาดวา่ธนาคารกลางสงิคโปร์จะผอ่นคลายนโยบายการเงินในสปัดาห์นี ้เนื่องจากคาดวา่
เศรษฐกิจเผชิญกบัภาวะถดถอยในไตรมาส 3 เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่กิดวิกฤติการเงินโลกในปี 2008-2009  
รูเปียห์และริงกิตน าสกลุเงินของตลาดเกิดใหมใ่นเอเชียร่วงลง หลงัจากที่ราคาน า้มนัดิง่ลง 
จีนเปิดเผยวา่ การน าเข้าร่วงลงเป็นเดือนท่ี 11 ติดตอ่กนัในเดือนก.ย. ซึง่บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจจีนยงัคงตกต ่าลง และกระทบการ
สง่ออกของประเทศเพื่อนบ้าน  
ดอลลาร์สงิคโปร์ออ่นคา่ลง 0.2% มาที่ 1.4019 ตอ่ดอลลาร์ผลส ารวจของรอยเตอร์คาดวา่ ธนาคารกลางสงิคโปร์ (MAS) จะ
ผอ่นคลายนโยบายการเงินท่ีองิตามอตัราแลกเปลีย่นเป็นครัง้ที่ 2 ในรอบปีนีใ้นการประชมุทบทวนนโยบายรอบคร่ึงปีในวนัพรุ่งนี ้
MAS บริหารนโยบายการเงินด้วยการปลอ่ยให้ดอลลาร์สงิคโปร์แข็งคา่หรือออ่นคา่เมื่อเทยีบกบั  
สกลุเงินของประเทศคูค้่าที่ส าคญัภายในกรอบซือ้ขายที่ไมม่ีการเปิดเผยซึง่อิงตามอตัรา NEERผลส ารวจของรอยเตอร์พบวา่ 
นกัวิเคราะห์ 15 รายจาก 25 รายคาดวา่ MAS จะผอ่นคลายนโยบาย  
สกลุเงินสว่นใหญ่ในภมูิภาคร่วงลง ขณะที่การดิง่ลงของราคาน า้มนัท าให้มีแรงขายท าก าไร โดยเฉพาะในสกลุเงินของประเทศผู้
สง่ออกสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ยุโรป หุ้นยโุรปเปิดตลาดร่วงลงในวนันีต้ามตลาดหุ้นเอเชีย โดยหุ้นกลุม่เหมืองและกลุม่รถยนต์ร่วงลงมากที่สดุ  
ณ เวลา 14.31 น.ตามเวลาไทย ดชันี FTSEurofirst 300 ของหุ้นกลุม่บลชิูพทัว่ยโุรปร่วง 0.83% มาที่ 1,418.49  
สว่นดชันี Euro STOXX50 ร่วง 1%แตหุ่้นกลุม่อาหารและเคร่ืองดืม่ของยโุรปพุง่ขึน้ในวนันี ้หลงัจาก SABMiller ได้  
ยอมรับข้อเสนอการเทคโอเวอร์ครัง้ที่ 5 ของการยื่นข้อเสนอจาก Anheuser-Busch InBev (ABI)  
ดชันี STOXX Europe 600 ส าหรับกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มพุง่ขึน้ 1.5% หลงัจากที่ปฏิเสธข้อเสนอหลายครัง้จากคูแ่ขง่ AB 
InBEV เปิดเผยวา่ ทางบริษัทตัง้ใจจะจา่ย  
เงินสด 4.4 หมื่นล้านปอนด์เพื่อซือ้หุ้น SABMiller ในหลกัการ โดยหุ้นบางสว่นจะมีราคาถกูกวา่ตลาด และถกูจ ากดัไว้ที่ 41% 
ของหุ้น SABMiller  
หุ้น SABMiller พุง่ขึน้ 9.1% ขณะที่หุ้น ABI พุง่ขึน้ 4% สว่นหุ้น Diageo บวก0.4%, หุ้น Heineken พุง่ขึน้ 1.1% แตหุ่้น 
Carlsberg ปรับตวัลง 0.3% 
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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 1.9 6.8 12.1 

16.00 น. ยุโรป ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกจิโดย ZEW 30.1 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 
  


