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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรั บตัวลดลงกว่ า 0.6% หลังจากแกว่ งในกรอบแคบมาหลายวัน: ราคาทองปรับตัวลดลงหลุด

แนวรั บสันๆ บริ เวณ 1,315 เหรี ยญ หลังจากค่าเงินดอลลาร์ เริ มฟื นตัวจากจุดตําสุด รวมทังประเด็นความตึงเครี ยดคาบสมุทร
เกาหลีทีเริ มคลีคลาย หลังจากมีการเจรจากันครังแรกในรอบ 2 ปี ทําให้ เม็ดเงินไหลเข้ าสินทรัพย์เสียงเช่น ตลาดหุ้น และกดดันให้
ราคาทองคําปรับตัวลดลง โดยในวันนีติดตามเม็ดเงินว่าจะช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชียให้ ไปต่อได้ หรื อไม่ และกระทบต่อทองอย่างไร

วิเคราะห์ ราคาทองคํา

•ราคาทองคําปิ ดปรับตัวลดลง 7.90 ดอลลาร์ ตอ่ ทรอยออนซ์ หรื อคิดเป็ น -0.60% โดยปิ ดที 1,311.80 ดอลลาร์ ตอ่ ทรอยออนซ์ โดยราคาเมือ
วานนีเคลือนไหวในกรอบระหว่าง 1,308.20 – 1,320.65 ดอลลาร์ เช้ านีราคาทองเคลือนไหวอยูบ่ ริ เวณ 1,310 เหรี ยญ ราคาทองเจอแรง
ขายทํากําไรหลุดแนวรับระยะสันบริ เวณ 1,315 เหรี ยญ หลังจากค่าเงินดอลลาร์ ฟืนตัวต่อจากจุดตําสุด และความตึงเครี ยดของ
คาบสมุทรเกาหลี ทีลดน้ อยลงหลังจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ได้ มีการเจรจากันในรอบ 2 ปี ทําให้ เม็ดเงินหนุนตลาดหุ้นบวก
ต่อเนือง ซึงส่งผลให้ ราคาทองคําปรับตัวลดลงจากกรอบ sideway ในคืนนีติดตามตัวเลขราคานําเข้ า และวันนีติดตามตลาดหุ้น
ทีจะตอบรับประเด็นเรื องคาบสมุทรเกาหลีในทางบวกต่อหรื อไม่ ซึงอาจจะกดดันราคาทองให้ ปรับตัวลดลงได้ ตอ่
• แนะนํา ระยะสันฝั งขายเริ มน่าสนใจมากขึน โดยให้ เปิ ดสถานะขายบริ เวณ 1,314 เหรี ยญ และมีจุด stoploss ที 1,317 / 1,322
เหรี ยญ ระยะกลางและระยะยาวรอซือเมือราคาปรับลดลงแรง
หน้ า1
รายงานฉบับนีจัดทําโดยบริ ษัท คลาสสิก โกลด์ จํากัด เพือแสดงความคิดเห็นเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรื อชีนําให้ ซือขายแต่อย่างใด ซึงรายงานนีจัดทํา
ด้ วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้ อมูลทีผู้จดั ทําเห็นว่ามีความแม่นยําและความน่าเชือถือทียอมรับได้ ทังนีข้ อมูลทีปรากฎไม่ได้ เป็ นการยืนยันข้ อเท็จจริ งแต่อย่างใด บริ ษัทฯ และผู้จดั ทํา ไม่รับรองต่อการ
นําเอาข้ อความในเอกสารนีไปใช้ ไม่วา่ กรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทําเพือใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนันนักลงทุนควรใช้ ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
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ปั จจัยทีต้ องติดตาม
•
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•
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•
•

วันอังคารตําแหน่งงานนอกภาคการเกษตรทีเปิ ดรับของสหรัฐฯ
วันพุธราคานําเข้ า และสต็อกนํามันดิบรายสัปดาห์
วันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ
วันพฤหัสบดีตวั เลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์
วันศุกร์ ดชั นีราคาผู้บริ โภคของสหรัฐฯ
วันศุกร์ ยอดค้ าปลีกของสหรัฐฯ

Exclusive News

• ธนาคารโลก หรื อ เวิลด์แบงก์ ปรับเพิมคาดการณ์ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปี 2561 สู่ระดับ 3.1% จากทีคาดการณ์ ไว้ ก่อนหน้ านีทีระดับ 2.8%
พร้ อมระบุวา่ เศรษฐกิจทัวโลกมีแนวโน้ มฟื นตัวเป็ นวงกว้ าง โดยได้ ปัจจัยหนุน
จากการค้ าและการลงทุนทีปรับตัวดีขนึ
• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดพุ่งขึนทํานิวไฮเมือคืนนี (9 ม.ค.) ขานรับ
มุมมองบวกเกียวกับแนวโน้ มผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียน โดยหุ้น
กลุม่ ธนาคารและกลุม่ เฮลธ์แคร์ ดีดตัวขึนอย่างแข็งแกร่ ง นอกจากนี ตลาดยัง
ได้ รับปั จจัยหนุนจากความหวังทีว่า สถานการณ์ตงึ เครี ยดในคาบสมุทร
เกาหลีจะลดน้ อยลง หลังจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ได้ หนั หน้ าเจรจากัน
เป็ นครังแรกในรอบกว่า 2 ปี
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 10 ปี ดีดตัวสูร่ ะดับ 2.513%
ขณะทีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 30 ปี ปรับตัวขึนสู่
ระดับ 2.854%
• แหล่งข่าวระบุวา่ ธนาคารกลางญีปุ่ น (BOJ) กําลังพิจารณาปรับเพิมตัวเลข
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี งบประมาณ 2561 หลังจากทีการ
ส่งออกพุ่งขึนอย่างมาก
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หน้ า2
รายงานฉบับนีจัดทําโดยบริ ษัท คลาสสิก โกลด์ จํากัด เพือแสดงความคิดเห็นเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรื อชีนําให้ ซือขายแต่อย่างใด ซึงรายงานนีจัดทํา
ด้ วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้ อมูลทีผู้จดั ทําเห็นว่ามีความแม่นยําและความน่าเชือถือทียอมรับได้ ทังนีข้ อมูลทีปรากฎไม่ได้ เป็ นการยืนยันข้ อเท็จจริ งแต่อย่างใด บริ ษัทฯ และผู้จดั ทํา ไม่รับรองต่อการ
นําเอาข้ อความในเอกสารนีไปใช้ ไม่วา่ กรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทําเพือใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนันนักลงทุนควรใช้ ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

