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รอดูการย่อตัวที่ US$1,065   
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ายืนเหนือแนวรับท่ีระดบั US$1,065 ท าให้มีการท า Technical Rebound ขณะ RSI ขึน้เหนือระดบั 30% อีกครัง้ สง่สญัญาณฟืน้
ตวัเช่นกนั โดยมีระดบัแนวต้าน US$1,095 ซึง่เป็นระดบั Retracement 23.6% และมีแนวต้านบนท่ีระดบั US$1,113 ซึง่เป็นระดบั 
Retracement 38.2% แนวรับ US$1,065 แนวรับเดิมและเป็นระดบัทดสอบเมื่อช่วงกลางสปัดาห์ แนวรับลา่ง US$1,057 ซึง่เป็นระดบั 
Expansions 61.8% 

แนวรับ Spot 
$1,070 

แนวต้าน 

แนวท่ี 3 แนวท่ี 2 แนวท่ี 1 แนวท่ี 1 แนวท่ี 2 แนวท่ี 3 
$1,025 $1,057 $1,065 $1,095 $1,113 $1,125 

Fundamental: ปัจจยัพืน้ฐาน 
ราคาทองค าปรับตวัลงตอ่เนื่องจากถ้อยแถลงของประธาน FED โดยราคาทองค าปรับตวัลดลง 8.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ออนซ์ ปิดที่ระดบั 
1,068.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ออนซ์ (Gold Spot) เมื่อวานนายจอห์น วิลเลยีมส์ ประธาน FED สาขาซานฟรานซิสโกยงัคงเน้นย า้วา่มีโอกาส
ที่ FED จะขึน้ดอกเบีย้ในการประชมุชว่งวนัท่ี 15-16 ธ.ค. ที่จะถงึสอดคล้องกบัการแถลงของประธาน FED นิวยอร์กก่อนหน้าท าให้คา่เงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตวัแข็งคา่ขึน้ตอ่เนื่องและกดดนัราคาทองค า คา่เงินบาทออ่นคา่ใกล้ระดบั 35.80 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ SPDR 
รายงานการถือครองทองค าที่ 655.69 ตนั ลดลง 5.06 ตนั 
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ทองค ำ     ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 8.77 ดอลลาร์ สู ่1,068.94 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวนัจนัทร์ และเข้า
ใกล้จดุต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. 2010 ที่ 1,064.95 ดอลลาร์ที่ท าไว้ในวนัพธุที่ 18 พ.ย. โดยราคาทองได้รับแรงกดดนัจาก
การแข็งคา่ของดอลลาร์ และจากถ้อยแถลงของนายจอห์น วิลเลยีมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟราน
ซิสโก ที่บง่ชีว้า่เฟดมีโอกาสปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุวนัที่ 15-16 ธ.ค.  
    ราคาสญัญาทองเดือนธ.ค.ปิดตลาดร่วงลง 0.9 % สู ่1,066.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 1,065.0-
1,076.5 ดอลลาร์ 

ค่ำเงนิ     ดอลลาร์แตะระดบัสงูสดุในรอบ 8 เดือนในวนัจนัทร์ โดยได้รับแรงหนนุจากความเห็นของนายจอห์น วิลเลยีมส์ 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโกเมื่อวนัเสาร์ที่ผา่นมาซึง่ตอกย า้การคาดการณ์ทีว่า่เฟดจะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.  
   นายวิลเลยีมส์ระบถุงึแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดือนหน้าตราบเทา่ที่เศรษฐกิจยงั
ไมส่ร้างความผิดหวงั      
   โปรแกรม FedWatch ของ CME กรุ๊ปบง่ชีว้า่ มีโอกาสเกือบ 75% ที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนหน้า  
   ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ปรับตวัขึน้มากถงึ 0.4% แตะระดบั 100.00 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 8 เดือน ใกล้ระดบัสงูสดุของปี
นีท้ี่ 100.390  
   ยโูรลดลง 0.2% สู ่1.0623 ดอลลาร์ หลงัร่วงลงต า่กวา่ 1.06 ดอลลาร์ โดยแตะระดบัต า่สดุครัง้ใหมใ่นรอบ 7 เดือนเมื่อ
เทียบกบัดอลลาร์ 

น ำ้มัน      ราคาน า้มนัดิบในตลาดลว่งหน้า NYMEX ร่วงลงเลก็น้อยในวนัจนัทร์ ในขณะที่เทรดเดอร์กงัวลกบัภาวะอปุทานน า้มนั
ล้นตลาดโลก และกงัวลกบัสญัญาณบง่ชีว้า่สต็อกน า้มนัสหรัฐเพิม่สงูขึน้ อยา่งไรก็ดี ราคาน า้มนัดิบเบรนท์ปรับขึน้ 
ในขณะท่ีซาอดุิอาระเบียให้สญัญาวา่จะพยายามสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคาน า้มนั  
     ทัง้นี ้ราคาน า้มนัดิบสง่มอบเดือนม.ค.ร่วงลง 15 เซนต์ มาปิดตลาดที่ 41.75 ดอลลาร์ ตอ่บาร์เรล หลงัจากเคลือ่นตวั
ในช่วง 40.41-42.75 ดอลลาร์   
    ราคาน า้มนัดิบเบรนท์สง่มอบเดือนม.ค.ที่ตลาดกรุงลอนดอนปรับขึน้ 17 เซนต์ สู ่44.83 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล หลงัจาก
เคลือ่นตวัในชว่ง 43.57-45.73 ดอลลาร์ 
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เวลา ประเทศ หัวข้อการรายงานตัวเลขเศรษฐกจิ ล่าสุด คาดการณ์ ก่อนหน้านี้ ความส าคัญ

16:00 น. ยุโรป ดชันี PMI ภาคการผลติ 52.6 52.3 52.3 

16:00 น. ยุโรป ดชันี PMI ภาคบริการ 55.6 54.2 54.1 

21:45น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคการผลติ 52.6 54 54.1 

22:00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสอง 5.36M 5.39M 5.55M 

สหรัฐฯ ประกาศจาก FED 

8:35 น. ญีปุ่่น ดชันี PMI ภาคการผลติ 52.1 52.4 

20:30 น. สหรัฐฯ GDP ไตรมาส 3 2.00% 1.50% 

20:30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า -61.8 -58.6 

22:00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 99.3 97.6 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทนขั้นพืน้ฐาน 0.50% -0.30% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสัปดาห์ 273K 271K 

20:30 น. สหรัฐฯ ดชันี PCE ขั้นพืน้ฐาน 0.10% 0.10% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทน 1.60% -1.20% 

21:45น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคบริการ 55.2 54.8 

22:00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 500K 468K 

สหรัฐฯ วนัหยุดธนาคาร

6:30 น. ญีปุ่่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 0.00% -0.40% 

ศุกร์ 27 พ.ย. 58

จันทร์ 23 พ.ย.58

อังคาร 24 พ.ย. 58

พฤหัสบด ี26 พ.ย.58

พุธ 25 พ.ย. 58

หมายเหต ุ:  ไมค่อ่ยมีความส าคญักบัราคาทองค า มีความส าคญัน้อย  มีความส าคญัพอสมควร   ส าคญัคอ่นข้างมาก   

สีเขียว= ปัจจัยด้ำนบวกกับรำคำทองค ำ              สีแดง   =ปัจจัยด้ำนลบกับรำคำทองค ำสีด ำ = ไม่เปล่ียนแปลงจำกคำดกำรณ์ 
  


