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ทีซ่ื้อเม่ือวาน รอท าก าไรที่ US$1,175-1,185            US$1,168             
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ามกีารฟืน้ตวัขึน้มาอีกครัง้ โดยสามารถผา่นระดบัแนวต้านที US$1,168 ทีร่ะดบั EMA200 วนัได้ส าเร็จ ท าให้มีโอกาสขึน้ทดสอบ
แนวต้านถดัไปที ่ US$1,175 ที่ Retracement 61.8% และแนวต้านถดัไปที่ US$1,185     Expansion 100%        MACD 
                  0         Signal                                             US$1,168     EMA200                   ทีร่ะดบั 
US$1,145 ที ่EMA100 วนั 

แนวรับ Spot 
$1,168.40 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,145 $1,155 $1,168 $1,175 $1,185 $1,200 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปรับตวัขึน้มาอยา่งตอ่เนื่อง โดยเพิม่ขึน้ US$4.80                US$1,168.40         (Gold Spot) 
                                                                                                                         CPI 
        ที่ 1.6%                      1.8%             PPI          5.9%                       ที่หดตวักวา่ 20% 
                                                                                                   35.66 บาทตอ่ดอลลาร์ 
เคลือ่นไหวในกรอบแคบ 
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ทองค ำ ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึน้ 4.80 ดอลลาร์ สู ่1,168.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในชว่งท้ายตลาดวนัองัคาร โดยราคาทองดิ่ง
ลง 1 % ในช่วงแรก ก่อนจะพุง่ขึน้ในช่วงตอ่มา โดยได้รับแรงหนนุจากการท่ีดอลลาร์ร่วงลงสูจ่ดุต ่าสดุรอบ 3 สปัดาห์เมือ่เทียบ
กบัยโูรเนื่องจากนกัลงทนุคาดวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะยงัไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ 
ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดปรับขึน้ 0.08 % สู ่1,165.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,151.3-1,168.6 
ดอลลาร์  
ส านกังานศลุกากรของจีนรายงานในวนัองัคารวา่ ยอดสง่ออกของจีนในรูปสกลุดอลลาร์ลดลงเพียง 3.7% ในเดือนก.ย.ปีนีเ้มื่อ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัในปีก่อน สว่นยอดน าเข้าดิ่งลง 20.4%ตอ่ปี และถือเป็นการดิ่งลงเป็นเดือนที่ 11 ติดตอ่กนั โดยรายงาน
ตวัเลขนีท้ าให้นกัลงทนุคาดวา่ เศรษฐกิจจีนจะยงัคงชะลอการเติบโตลงตอ่ไป  
นายแบร์นาร์ด ดาห์ดาห์ นกัวเิคราะห์ของธนาคารแนติซิสกลา่ววา่ "ราคาทองที่ระดบั 1,150-1,160 ดอลลาร์เกิดจากการท่ีนกั
ลงทนุคาดวา่ เฟดจะยงัไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเร็วๆนี ้โดยธนาคารขนาดใหญ่บางแหง่ระบวุา่ เฟดอาจจะเร่ิมต้นปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า ดงันัน้ผมจึงคาดวา่ราคาทองจะยงัคงอยูใ่นระดบันีต้อ่ไป"  
ราคาพลาตินัม่ในตลาดสปอตร่วงลง 0.6 % สู ่986.75 ดอลลาร์ สว่นราคาพลัลาเดียมในตลาดสปอตดิ่งลง 1.5 % สู ่680 
ดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดนัจากค าสัง่ขายท าก าไร 

ดอลลำร์ ดอลลาร์ร่วงแตะระดบัต า่สดุในรอบ 3 สปัดาห์ในวนัองัคาร และสกลุเงินท่ีเช่ือมโยงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ลดลง เนื่องจากข้อมลูการ
น าเข้าที่นา่ผิดหวงัของจีนท าให้เกิดความวิตกเก่ียวกบัเศรษฐกิจโลก และเพิ่มการคาดการณ์ทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ยงัไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้จนกวา่จะถงึปีหน้า  
ปอนด์ออ่นคา่ลงจากระดบัสงูสดุในรอบ 3 สปัดาห์เมื่อเทียบกบัดอลลาร์ และแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 8 เดือนเมื่อเทียบกบัยโูร 
หลงัเงินเฟ้อขององักฤษกลบัมาตดิลบอีกครัง้ 
จีนเปิดเผยยอดน าเข้าร่วงลง 20% ในเดือนก.ย. ซึง่ตอกย า้ถึงอปุสงค์ในประเทศที่ลดลง และเพิม่แรงกดดนัให้จีนออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมากขึน้  
ดอลลาร์ออสเตรเลยีร่วงลงสู ่0.7271 ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลง 0.6%  
สู ่0.6675 ดอลลาร์ 
ดชันีดอลลาร์ลดลงสู ่94.759 หลงัร่วงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห์ที่ 94.539ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัสกลุ
เงินส าคญัสว่นใหญ่ โดยดอลลาร์ลดลง 0.15%สู ่119.820 เยน ขณะที่ยโูรบวกขึน้สู ่1.1381 ดอลลาร์หลงัพุง่ถงึ 1.14110 
ดอลลาร์ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 3 สปัดาห์  
ยโูรปรับตวัลงจากระดบัสงูสดุของวนั หลงัผลส ารวจของ ZEW บง่ชีว้า่ ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงเกินคาด 
เนื่องจากขา่วอือ้ฉาวของบริษัทโฟลคสวาเก้น และความออ่นแอในตลาดเกิดใหมป่อนด์ออ่นลง 0.6% สู ่1.5255 ดอลลาร์ และ
ร่วงแตะระดบัต า่สดุในรอบ 8 เดอืนเมื่อเทยีบกบัยโูรท่ี 74.93 เพนซ์ หลงัองักฤษเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภคลดลงเกินคาดใน  
เดือนก.ย 
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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 1.60% 1.80% 2.00% 

8.30 น. จีน ดชันี PPI -5.90% -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 
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