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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรับตัวลดลงต่อเนื่ อง 2 วันทาการ ถึงแม้ตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ จะประกาศออกมา

อ่อนแอกว่าคาด แต่ประธานเฟดยังคงมีมมุ มองที่ดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทาให้ราคาทองเจอแรงขายตามภาพเทคนิค โดยทดสอบ
บริเวณ 1,502 เหรียญก่อนที่จะเด้งกลับในกรอบเดิม และในสัปดาห์นีต้ ิดตามการประชุม ECB และเงินเฟ้อสหรัฐฯเป็ นหลัก

วิเคราะห์ราคาทองคา

 ราคาทองคาปิ ดลดลง -11.82 ดอลลาร์ตอ่ ทรอยออนซ์ หรือคิดเป็ น -0.78% โดยปิ ดที่ 1,506.98 ดอลลาร์ตอ่ ทรอยออนซ์ โดยราคาเมื่อวานนี ้
เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,502.46 – 1,527.90 ดอลลาร์ เช้านีร้ าคาทองเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,508 เหรียญ ราคาทองปิ ดปรับตัว
ลดลงต่อเนื่อง 2 วันทาการ โดยราคาทองเจอแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่เริม่ กลับมาแข็งค่าได้ต่อ รวมทัง้ เม็ดเงินที่ไหลเข้าสินทรัพย์
เสี่ยง ถึงแม้ตวั เลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ประกาศออกมาต่ากว่าคาดการณ์ แต่ประธานเฟดได้ปราศรัยในมุมมอง
เชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจต่อเนื่อง ผนวกกับภาพเทคนิคราคาทองที่หลุดกรอบแนวรับด้านบนลงมาทาให้ราคาทองปรับตัวลดลงมา
ทดสอบบริเวณแนวรับใกล้ 1,500 เหรียญ ก่อนที่จะเริ่มดีดกลับได้ใ นช่วงเช้านี ้ ทาให้คาดว่าราคาทองจะแกว่งในกรอบ 1,502 – 1,527
เหรียญเพื่อรอปั จจัยใหม่ๆ ในช่วงปลายสัปดาห์ และปั จจัยที่ตอ้ งติดตามคือการประชุมของธนาคากลางยุโรปและตัวเลขเงินเฟ้อของทาง
ฝั่งสหรัฐฯ เป็ นหลัก
 แนะนา ผูม้ ีสถานะขายปิ ดทากาไรบริเวณกรอบด้านล่าง 1,502 เหรียญ และตัดขาดทุนไปก่อนหากราคาทะลุ 1,516 / 1,521 เหรียญ ผูม้ ี
สถานะซือ้ บริเวณกรอบด้านล่าง 1,502 เหรียญลุน้ ปิ ดทากาไรหากราคากลับไปทดสอบบริเวณ 1,520 เหรียญ ผูไ้ ม่มีสถานะเปลี่ยนเป็ น
หน้า1
ซือ้ ขายในกรอบ sideway 1,502 – 1,527 เหรียญและเปิ ดสถานะตามหากราคาทะลุกรอบ
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือชีน้ าให้ซอื ้ ขายแต่ อย่างใด ซึง่ รายงานนีจ้ ดั ทา
ด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผจู้ ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่ปรากฎไม่ไ ด้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการ
นาเอาข้อความในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่วา่ กรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
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วันจันทร์ตวั เลข GPD ของอังกฤษ
วันอังคารดัชนีธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ
วันอังคารตาแหน่งงานนอกภาคการเกษตรที่เปิ ดรับของสหรัฐฯ
วันพุธดัชนีราคาผูผ้ ลิตของสหรัฐฯ
วันพุธสต็อกนา้ มันดิบรายสัปดาห๋
วันพฤหัสบดีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเรื่องอัตราดอกเบี ย้
และนโยบายทางการเงิน
 วันพฤหัสบดีดชั นีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อ) ของสหรัฐฯ
 วันศุกร์ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ
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 ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดบวกเมื่อวันศุกร์ (6 ก.ย.) หลังจากนัก
ลงทุนปรับตัวรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐที่ต่ากว่าคาด ซึง่ เพิ่มแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้
ในเดือนนี ้ ขณะที่แผนการกระตุน้ เศรษฐกิจของจีนก็ได้ช่วยคลายความวิตก
เกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย
 สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดร่วงลงเป็ นวันที่ 2 ติดต่อกันเมื่อวันศุกร์ (6
ก.ย.) หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดง
ความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ ซึง่ ลดความต้องการทองในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย
 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ (6 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับการ
แสดงสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ซึง่ ส่งสัญญาณเชิงบวกว่า เฟดจะยังคงดาเนินมาตรการต่อไปเพื่อกระตุน้ การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
ที่มา www.ryt9.com
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รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือชีน้ าให้ซอื ้ ขายแต่ อย่างใด ซึง่ รายงานนีจ้ ดั ทา
ด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผจู้ ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่ปรากฎไม่ไ ด้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการ
นาเอาข้อความในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่วา่ กรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

