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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรับตัวขึน้ แรงมากกว่า 30 เหรียญ โดยราคาทองเจอแรงกดดันมาตลอดทัง้ เดือนเนื่องจากการปรับลด
วงเงิน QE และขึน้ ดอกเบีย้ โดยเมื่อคืนนีค้ ่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าหลังตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาต่ากว่าคาด
และแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง ช่วยหนุนให้ทองคาดีดกลับจากแนวรับสาคัญ 1,720 เหรียญได้ คืนนีต้ ิดตามเงินเฟ้อเป็ นหลัก

วิเคราะห์ราคาทองคา

• ราคาทองคาปิ ดเพิ่มขึน้ +30.40 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็ น +1.76% โดยปิ ดที่ 1,756.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โดยราคา
เมื่อวานนีเ้ คลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,721.90 – 1,763.98 ดอลลาร์ เช้านีร้ าคาทองเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,754 เหรียญ ราคาทอง
ปิ ดปรับ ตัว ขึ น้ แรงหลังจากค่ าเงิ น ดอลลาร์อ่ อ นค่ า ลง เนื่ อ งจากตัว เลขขอรับ สวัส ดิ การการว่ า งงานรายสัป ดาห์อ อกมาสูงกว่ า
คาดการณ์ รวมทัง้ ราคาทองที่ปรับตัวลดลงแรงมาตลอดทัง้ เดือน ทาให้มีแรงซือ้ กลับบริเวณกรอบแนวรับสาคัญ 1,720 เหรียญ โดย
เม็ดเงินไหลเข้าทองคาในแง่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้ หลังจากสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มเจอแรงขายเข้ามาต่อเนื่อง โดยภาพเทคนิคระยะ
สัน้ เปลี่ยนมาเล่นในกรอบขาขึน้ ได้ โดยราคาทองไม่ควรกลับไปอยู่ต่ากว่า 1,745 เหรียญ ทาให้ภาพระยะกลางและระยะยาวมีโอกาส
เปลี่ยนมาแกว่งในกรอบมากกว่าปรับลดลงต่อเช่นกัน และในคืนนีต้ ิดตามดัชนีราคา(เงินเฟ้อ) และ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ว่า
จะออกมาช่วยหนุนราคาทองในระยะสัน้ ต่อหรือไม่
• แนะนา ผูม้ ีสถานะขายปิ ดทากาไรในกรอบด้านล่างหรือตัดขาดทุนหลังราคาทองทะลุ 1,745 เหรียญไปแล้ว ผูม้ ีสถานะซือ้ ทยอยปิ ด
ทากาไรในกรอบด้านบนและถื อต่อ หากราคาทองทะลุ 1,763 เหรียญได้ และขยับจุดตัดขาดทุนมาบริเวณ 1,745 เหรียญ ผู้ไม่มี
สถานะระยะสัน้ เปลี่ยนมาเน้นฝั่งซือ้ ในกรอบ 1,745 – 1,763 เหรียญ เพื่อลุน้ การดีดกลับไปเล่นในกรอบด้านบนถัดไป
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
• วันอังคารดุลการค้า, สต็อกสินค้าส่งและดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ
• วันอังคารความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคและดัชนีภาคการผลิตเขตริชมอนด์ของสหรัฐ
• วันพุธถ้อยคาปราศรัยของประธานธนาคารกลางยุโรป, ญี่ ปน,
ุ่ อังกฤษและ
สหรัฐฯ
• วันพฤหัสบดีตวั เลข GDP ของสหรัฐฯ และ PMI ในเขตชิคาโก้
• วันศุกร์รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และดัชนีราคาของสหรัฐฯ
• วันศุกร์ดชั นีผจู้ ดั การฝ่ ายซือ้ ภาคการผลิตของสหรัฐฯ
• วัน ศุก ร์ค วามเชื่ อมั่น ผู้บ ริโภคและคาดการณ์เงิน เฟ้ อโดย ม.มิ ชิ แ กนของ
สหรัฐฯ
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• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (30 ก.ย.) เนื่องจากนัก
ลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนีข้ อง
รัฐบาลสหรัฐนัน้ อาจส่งผลให้สหรัฐผิดนัดชาระหนีเ้ ป็ นครัง้ แรกใน
ประวัติศาสตร์ โดยความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุน้ กลุม่ ต่าง
ๆ เป็ นวงกว้าง โดยเฉพาะหุน้ กลุม่ อุตสาหกรรมที่ดิ่งลงอย่างหนัก
• สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดพุ่งขึน้ เกือบ 2% เมื่อคืนนี ้ (30 ก.ย.) โดยได้
แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทัง้ แรงซือ้ สินทรัพย์
ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้อมูลแรงงานที่ซบเซา อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาตลอดทัง้ เดือนก.ย. สัญญาทองคาร่วงลงรุนแรงถึง 3.4%
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี ้ (30 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูย้ ่นื ขอ
สวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ท่แี ล้ว นอกจากนี ้ ดอลลาร์ยงั ได้รบั
แรงกดดันจากการที่นกั ลงทุนเทขายทากาไรหลังจากดอลลาร์แข็งค่าอย่าง
มากในช่วงที่ผ่านมา
ที่มา www.ryt9.com
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