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ย่อตัวไม่หลุดแนวรับส ำคัญที ่US$1,065 ซื้อเก็งก ำไร  
Technical Daily : บทวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ายงัคงมีการยอ่ตวัลงตอ่เนื่องและใกล้ลงทดสอบแนวรับท่ี US$1,065 โดยหากหลดุแนวรับดงักลา่ว จะมีแนวรับถดัไปที่ 
US$1,057 ซึง่เป็นระดบั Expansions 61.8%แต ่MACD มีการตดัเส้น Signal ขึน้ แนวโน้มเร่ิมเป็นเชิงบวก ท าให้ราคาทองค ามีโอกาสขึน้
ทดสอบแนวต้านที ่US$1,095 ซึง่เป็นระดบั Retracement 23.6%  

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 ามีการเคลือ่นไหวในกรอบแคบอีกครัง้ โดยยงัคงอยูท่ี่ระดบั US$1,070          (Gold Spot) โดยแรงกดดนัยงัอยูท่ี่คา่เงิน
ดอลลาร์ที่แข็งคา่อยา่งตอ่เนื่อง หลงัจากทีต่วัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยงัคงฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่อง บวกกบัความคาดหวงัตอ่ ECB ที่อาจมกีาร
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกจากนี ้ ปัจจยัหนนุอยา่งความกงัวลตอ่สถานการณ์ระหวา่งตรุกีที่มกีารยิงเคร่ืองบนิรัสเซียเร่ิม
คลีค่ลายลงไป สว่นคืนนีร้าคาทองค าอาจเคลือ่นไหวในกรอบแคบหลงัจากทีค่ืนนีไ้มม่ีการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจส าคญัของสหรัฐฯ ทาง 
ด้านคา่เงินบาทอยูท่ี่ 35.75 บาทตอ่ดอลลาร์   
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ท่ีมา: Bisnews 

ค่าเงนิ สกลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหมส่ว่นใหญ่ในเอเชียร่วงลงในวนันี ้ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐรักษาระดบัความแขง็แกร่งไว้
ได้ โดยได้รับแรงหนนุจากตวัเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ นอกจากนีต้วัเลขการลงทนุทางธุรกิจในออสเตรเลยีที่ดิง่ลง
อยา่งรุนแรงเป็นประวตัิการณ์ ก็สง่ผลให้นกัลงทนุกงัวลกบัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกตา่งกนัระหวา่งประเทศ
ตา่งๆทัว่โลกด้วย  
สกลุเงินวอนของเกาหลใีต้ร่วงลงราว 0.39% ในวนันี ้หลงัจากนกัลงทนุตัง้ข้อสงสยัวา่ทางการเกาหลใีต้อาจจะเข้า
แทรกแซงตลาดเมื่อวานนีเ้พื่อสกดักัน้การแข็งคา่ของวอน โดยวอนถือเป็นสกลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหมใ่นเอเชียที่
ปรับตวัแข็งแกร่งมากเป็นอนัดบั 3 ในปีนี ้ 
วอน/ดอลลาร์ร่วงลงเพียง 4.23 % จากชว่งต้นปีนี ้ในขณะทีด่อลลาร์ไต้หวนัถือเป็นสกลุเงินในกลุม่นีท้ี่ปรับตวัแขง็แกร่ง
ที่สดุ เพราะดอลลาร์ไต้หวนัขยบัลงเพียง 2.29% จากช่วงต้นปีนี ้ 
สว่นอนัดบัสองเป็นของหยวนซึง่ขยบัลงเพียง 2.90% จากชว่งต้นปีนีส้กลุเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซยีร่วงลง 0.26% ในวนันี ้
โดยได้รับแรงกดดนัจากการท่ีภาคเอกชนเข้าซือ้ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิน้เดือน  
สกลุเงินเปโซของฟิลปิปินส์ปรับลง 0.15% ในวนันีท้า่มกลางปริมาณการซือ้ขายทีเ่บาบางในขณะท่ีฟิลปิปินส์รายงานวา่ 
เศรษฐกิจเติบโตอยา่งเช่ืองช้าเกินคาดในไตรมาส 3  
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนนุจากตวัเลขผลผลติภาคการผลติและตวัเลขแผนลงทนุทางธุรกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐ เพราะ
ตวัเลขดงักลา่วช่วยสนบัสนนุการคาดการณ์ทีว่า่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเร็วๆนี ้ 
เศรษฐกิจประเทศอื่นๆยงัคงชะลอตวัลงตอ่ไป โดยการลงทนุทางธรุกิจในออสเตรเลยีดิง่ลงในอตัราที่รุนแรงเป็น
ประวตัิการณ์ในไตรมาส 3 ในขณะท่ีภาคเอกชนปรับลดการลงทนุในโรงงานและอาคาร และปัจจยันีจ้ะสร้างความ
เสยีหายเป็นอยา่งมากตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยตวัเลขนีส้ง่ผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลยีดิ่งลงในวนันีด้้วย  

ฝร่ังเศส นายมเิชล ซาแปง รมว.คลงัฝร่ังเศสกลา่ววา่ ฝร่ังเศสจะยงัคงใช้เป้าหมายเดมิในการปรับลดยอดขาดดลุงบประมาณ
ส าหรับปีหน้า ถึงแม้ฝร่ังเศสใช้จ่ายเงินเพิ่มขึน้ในการรักษาความปลอดภยั หลงัจากเกิดเหตกุารณ์โจมตีกรุงปารีสในวนัท่ี 
13 พ.ย. ซึง่มีผู้ เสยีชีวิต 130 คนในเหตกุารณ์ดงักลา่วทีจ่ าเป็นในการปรับลดยอดขาดดลุงบประมาณ" 
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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 52.8 52.1 52.4 

20:30 น. สหรัฐฯ GDP ไตรมาส 3 2.10% 2.00% 1.50% 

20:30 น. สหรัฐฯ ดุลการค้า -58.4 -61.8 -58.6 

22:00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 90.4 99.3 97.6 

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

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสัปดาห์ 260K 273K 271K 

20:30 น. สหรัฐฯ ดชันี PCE ขั้นพืน้ฐาน 0.00% 0.10% 0.10% 

20:30 น. สหรัฐฯ ยอดส่ังซื้อสินค้าคงทน 3.00% 1.60% -1.20% 

21:45น. สหรัฐฯ ดชันี PMI ภาคบริการ 56.5 55.2 54.8 

22:00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ 495K 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= ปัจจัยด้านบวกกับราคาทองค า              สีแดง   =ปัจจัยด้านลบกับราคาทองค าสีด า = ไม่เปล่ียนแปลงจากคาดการณ์ 
  


