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

 
ที่มา : Bisnews 

ราคาทองค ามีการยอ่ตวัชลงอีกครัง้ใกล้ทดสอบแนวรับท่ี US$1,065 ซึง่หากหลดุแนวรับดงักลา่ว จะมีแนวรับถดัไปที่ US$1,057 ซึง่เป็น
ระดบั Expansions 61.8%ด้าน MACD เร่ิมมกีารตดัเส้น Signal ขึน้ ท าให้แนวโน้มเร่ิมเป็นเชิงบวก โดยราคาทองค ามีโอกาสขึน้ทดสอบแนว
ต้านที ่US$1,095 ซึง่เป็นระดบั Retracement 23.6% RSI เร่ิมปรับตวัลงใกล้เข้าเขต Oversold อีกครัง้ 

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 ามีการยอ่ตวัลงหลดุระดบั US$1,070 ตอ่ออนซ์(Gold Spot) หลงัจากทีค่า่เงินดอลลาร์ทีแ่ข็งคา่อยา่งมาก จากตวัเลขเศรษฐกิจ
ยโุรปเมื่อชว่งบา่ยนีอ้อกมาต า่กวา่ทีค่าด ทัง้คา่ใช้จ่ายครัวเรือนของฝร่ังเศส รวมถึงดชันี CPI         ร่ั เศสและสเปน รวมถึงปัจจยัลบจาก
จีนหลงัจากทีผ่ลประกอบของหุ้นในกลุม่อตุสาหกรรมลดลง สว่นสปัดาห์หน้า ตดิตามการประชมุ ECB ซึง่หลายฝ่ายคาดวา่จะมกีารออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิม่เตมิ ทางด้านคา่เงินบาทอยูท่ี ่35.85 บาทตอ่ดอลลาร์  
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ท่ีมา: Bisnews 

ค่าเงนิ สกลุเงินสว่นใหญ่ของประเทศตลาดเกิดใหมใ่นเอเชียร่วงลงในวนันี ้และมีแนวโน้มวา่จะปิดตลาดสปัดาห์นีใ้นแดนลบเมื่อ
เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีนกัลงทนุคาดวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเร่ิมต้นปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้
แรกในรอบ 9 ปีในการประชมุวนัที่ 15-16 ธ.ค. และคาดวา่ธนาคารกลางยโุรป (อซีีบี) อาจจะด าเนนิมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชมุวนัท่ี 3 ธ.ค.  
หยวน/ดอลลาร์อาจจะปิดตลาดสปัดาห์นีด้้วยการขยบัลง 0.1% จากสปัดาห์ที่แล้วซึง่จะถือเป็นการปิดตลาดรายสปัดาห์
ในแดนลบเป็นสปัดาห์ที่ 4 ติดตอ่กนั และถือเป็นการปิดตลาดรายสปัดาห์ในแดนลบท่ียาวนานท่ีสดุในรอบ 5 เดือน  
ธนาคารกลางจีนก าหนดคา่กลางของหยวนท่ีระดบัต า่สดุในรอบ 3 เดือนในวนันี ้ก่อนที่กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
(ไอเอ็มเอฟ) จะประชมุกนัในวนัจนัทร์ที่ 30 พ.ย.เพื่อตดัสนิใจวา่จะบรรจหุยวนเข้าเป็นสว่นหนึง่ของตะกร้าสกลุเงิน 
Special Drawing Rights (SDR) ของไอเอ็มเอฟหรือไมใ่นขณะทีด่ชันีดอลลาร์เมื่อเทยีบกบัตะกร้าสกลุเงินแข็งคา่ขึน้
ทา่มกลางปริมาณการซือ้ขายที่เบาบางในชว่งนีส้กลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหมใ่นเอเชียก็ร่วงลงในวนันี ้ 
สกลุเงินรูปีของอินเดียดิ่งลงแตะ 66.895 รูปีตอ่ดอลลาร์ ซึง่ถือเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปีในวนันี ้ 
นกัวิเคราะห์กลา่ววา่ ถ้าหากอีซีบดี าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในวนัท่ี 3 ธ.ค.การกระท าดงักลา่วก็อาจจะ
ช่วยให้สกลุเงินเอเชียสามารถต้านทานความแขง็แกร่งของดอลลาร์ได้ เพราะวา่นกัลงทนุอาจจะใช้เม็ดเงินยโูรท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ในการลงทนุในสนิทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสงูในเอเชีย  
นายจอง ม-ียงั จากบริษัทซมัซุง ฟิวเจอร์สกลา่ววา่ "ความเคลือ่นไหวของอซีีบีจะสง่ผลกระทบที่แตกตา่งกนัตอ่ดอลลาร์
และสกลุเงินเอเชีย"  
นายจองกลา่วเสริมวา่ "ถ้าหากอซีีบีผอ่นคลายนโยบายการเงินครัง้ใหญ่ สภาพคลอ่งก็จะเพิ่มมากขึน้และ  
ปัจจยัดงักลา่วจะไมส่ง่ผลลบตอ่เอเชีย" 

อังกฤษ เนชัน่ไวด์เปิดเผยผลส ารวจในวนันีบ้ง่ชีว้า่ การขยายตวัของราคาบ้านในองักฤษชะลอลงในเดือนนี ้ซึง่บง่ชีว้า่ ตลาดบ้าน
ในองักฤษมีอตัราการฟืน้ตวัเพยีงเลก็น้อย  
เนชัน่ไวด์เปิดเผยวา่ ราคาบ้านเพิม่ขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.5%ในเดือนต.ค. ขณะที่นกัเศรษฐศาสตร์ที่
ได้รับการส ารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ราคาบ้านอาจขยายตวั 0.5% ในเดือนพ.ย. 
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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 
  


