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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ายงัเคลือ่นไหวในกรอบแคบ โดยมีแนวรับท่ี US$1,065 ซึง่หากหลดุแนวรับดงักลา่ว จะมีแนวรับถดัไปที่ US$1,057 ซึง่เป็นระดบั 
Expansions 61.8%ด้าน MACD เร่ิมมีการตดัเส้น Signal ขึน้ ท าให้แนวโน้มเร่ิมเป็นเชิงบวก โดยราคาทองค ามีโอกาสขึน้ทดสอบแนวต้านที ่
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 ามีการเคลือ่นไหวเลก็น้อย โดยเปลีย่นแปลงเพียง US$0.29 ตอ่ออนซ์มาอยูท่ี่ระดบั US$1,071.30 ตอ่ออนซ์ (Gold Spot) 
หลงัจากทีเ่มื่อคืนที่ผา่นมาเป็นวนัหยดุท าการของตลาดสหรัฐฯท าให้ไมม่กีารประกาศตวัเลขเศรษฐกิจที่ส าคญั รวมถงึสถานการณ์ความ
ขดัแย้งระหวา่งตรุกีและรัสเซียยงัคงไมม่คีวามคืบหน้าใดๆ สว่นปัจจยัลบส าคญัยงัอยูท่ี่คา่เงินดอลลาร์ที่แข็งคา่อยา่งตอ่เนื่องจากตวัเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่องและการคาดการณ์ของนกัลงทนุตอ่การออกมาตรการเพิ่มเติมของ ECB ทางด้านคา่เงินบาทอยูท่ี่ 
35.77 บาทตอ่ดอลลาร์ SPDR รายงานการถือครองทองค าที่ 655.69 ตนั คงที่   
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ท่ีมา: Bisnews 

ทองค ำ ราคาทองในตลาดสปอตปรับตวัลงในชว่งเช้านีท้ี่ตลาดเอเชีย โดยยงัคงอยูใ่กล้ระดบัต า่สดุในรอบเกือบ 6 ปี และมี
แนวโน้มลดลงรายสปัดาห์เป็นสปัดาห์ที่ 6 ติดตอ่กนั ขณะที่การแข็งคา่ของดอลลาร์และแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
ของสหรัฐในเดือนหน้าถ่วงราคาทองลง  
ณ เวลา 08.53 น.ตามเวลาไทย ราคาทองในตลาดสปอตอยูท่ี่ 1,069.80 ดอลลาร์/ออนซ์ลดลง 1.50 ดอลลาร์สว่นราคา
ทองสง่มอบเดือนธ.ค.ลดลง 1.0 ดอลลาร์ หรือ 0.09% มาที่ 1,069.0 ดอลลาร์ 

จีน ข้อมลูจากส านกังานสถิตขิองจีนท่ีเปิดเผยในเว็บไซท์บง่ชีใ้นวนันีว้า่ ผลก าไรของบริษัทในภาคอตุสาหกรรมของจีนลดลง 
4.6% ในเดือนต.ค.จากปีก่อน และในช่วง 10 เดือนแรกของปีนีผ้ลก าไรลดลง 2.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่แล้ว 

ยุโรป ตลาดหุ้นยโุรปพุง่ขึน้แตะจดุสงูสดุรอบ 3 เดือนในวนัพฤหสับดีทา่มกลางปริมาณการซือ้ขายทีเ่บาบาง ในขณะที่นกัลงทนุ
คาดวา่ ธนาคารกลางยโุรป (อีซีบ)ี อาจจะด าเนินมาตรการอยา่งแข็งกร้าวในสปัดาห์หน้า นอกจากนี ้ตลาดหุ้นยโุรปยงั
ได้รับแรงหนนุจากการดีดขึน้ของราคาโลหะ และจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของบริษัท อินฟิ
นีออน ซึง่เป็นผู้ผลติชิปของเยอรมนีด้วย  
ดชันี DAX ของตลาดหุ้นเยอรมนปิีดพุง่ขึน้ 151.23 จดุ หรือ 1.35 % สู ่11,320.77 หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 11,176.56-
11,366.37  
ดชันี CAC-40 ของตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดทะยานขึน้ 53.03 จดุ หรือ 1.08 % สู ่4,946.02 หลงัจากเคลือ่นตวัในช่วง 
4,883.27-4,956.08  
ดชันี FTSEurofirst 300 ของหุ้นกลุม่บลชิูพทัว่ยโุรปปิดบวกขึน้ 13.79 จดุหรือ 0.92 % สู ่1,516.25 หลงัจากเคลือ่นตวั
ในช่วง 1,501.31-1,516.53  
อยา่งไรก็ดี วอลุม่การซือ้ขายในตลาดหุ้นยโุรปอยูท่ี่ระดบัเพยีง 65 % ของคา่เฉลีย่ 90วนั เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดท า
การในวนัพฤหสับดีเนื่องในวนัขอบคณุพระเจ้าของสหรัฐยโูร/ดอลลาร์ร่วงลงเข้าใกล้จดุต า่สดุรอบ 7 เดือน ในขณะที่นกั
ลงทนุคาดวา่ อีซีบีจะผอ่นคลายนโยบายการเงินลงอีกครัง้ในเดือนธ.ค.  
หุ้นอินฟินีออนพุง่ขึน้ 12.9 % หลงัจากอินฟินีออนเปิดเผยผลการด าเนินงานรายไตรมาสที่สงูเกินคาด และคาดวา่รายได้
จะพุง่ขึน้ 11-15 % ในปี 2015/2016 หรือเทา่กบัวา่รายได้จะพุง่ขึน้สู ่6.43-6.66 พนัล้านยโูร ซึง่ใกล้เคียงกบัตวัเลข
คาดการณ์สงูสดุของนกัวิเคราะห์ที่ 6.63 พนัล้านยโูร  
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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= ปัจจัยด้ำนบวกกับรำคำทองค ำ              สีแดง   =ปัจจัยด้ำนลบกับรำคำทองค ำสีด ำ = ไม่เปล่ียนแปลงจำกคำดกำรณ์ 
  


