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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 3 วันทาการหลังจากเม็ดเงินไหลออกจากทองคาต่อเนื่อง ผนวกกับภาพเทคนิคราคา
ทองที่หลุดแนวรับต่อเนื่อง โดยในเมื่อวานนีป้ ิ ดต่ ากว่า 1,500 เหรียญ ทาให้เช้านีร้ าคาทองเจอแรงขายทากาไรต่อ โดยมีแนวรับสาคัญ
บริเวณ 1,480 เหรียญ และคืนนีต้ ิดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแรงซีอ้ ในสินทรัพย์เสีย่ งว่าจะกดดันทองต่อหรือไม่

วิเคราะห์ราคาทองคา

 ราคาทองคาปิ ดลดลง -7.98 ดอลลาร์ตอ่ ทรอยออนซ์ หรือคิดเป็ น -0.53% โดยปิ ดที่ 1,499.00 ดอลลาร์ตอ่ ทรอยออนซ์ โดยราคาเมื่อวานนี ้
เคลือ่ นไหวในกรอบระหว่าง 1,497.40 – 1,515.60 ดอลลาร์ เช้านีร้ าคาทองเคลือ่ นไหวอยู่บริเวณ 1,489 เหรียญ ราคาทองแกว่งในกรอบ
ซึมลงต่อเนื่อง โดยราคาทองปิ ดต่ากว่า 1,500 เหรียญ และปรับตัวลดลงเป็ นวันที่ 3 ติดต่อกัน รวมทัง้ ในเช้านีร้ าคาทองปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยและหนุนสินทรัพย์เสี่ยงต่อ สังเกตได้จากกองทุน SPDR ที่ลดสถานะการถือ
ครองทองลง 7.33 ตัน โดยเริ่มมีข่าวออกมาว่าธนาคารกลางต่างๆ ทั่ วโลกเพิ่มปริมาณการถือครองทองคาในปี นี ้ แต่ในระยะสัน้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวดีขนึ ้ ผนวกกับภาพเทคนิคทองคาหลุดแนวรับบริเวณ 1,500 เหรียญ ทาให้เช้านีเ้ จอแรงขายต่อเนื่อง
โดยให้ติดตามแนวรับบริเวณ 1,480 เหรียญว่าจะเริ่มดีดกลับได้หรือไม่ และในคืนนีต้ ิดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแรงซือ้ ใน
สินทรัพย์เสีย่ งว่าจะมีเข้ามาต่อเนื่องและกดดันราคาทองในระยะสัน้ หรือไม่
 แนะนา ผูม้ ีสถานะขายทยอยปิ ดทากาไรโดยมีแนวรับสาคัญบริเวณ 1,480 เหรียญถ้าหากราคาไม่หลุด 1,480 เหรียญปิ ดสถานะทัง้ หมด
ก่อนและมีจุด lock profit บริเวณ 1,500 เหรียญ ผูม้ ีสถานะซือ้ ได้ตดั ขาดทุนหลังราคาหลุด 1,502 เหรียญ ผูไ้ ม่มีสถานะเล่นฝั่ งขายหาก
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ราคาอยูต่ ่ากว่า 1,500 เหรียญ และปิ ดทากาไรบริเวณ 1,480 เหรียญ และตัดขาดทุนบริเวณ 1,502 เหรียญ
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือชีน้ าให้ซอื ้ ขายแต่ อย่างใด ซึง่ รายงานนีจ้ ดั ทา
ด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผจู้ ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่ปรากฎไม่ได้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการ
นาเอาข้อความในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่วา่ กรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดัง นัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม







วันจันทร์ตวั เลข GPD ของอังกฤษ
วันอังคารดัชนีธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ
วันอังคารตาแหน่งงานนอกภาคการเกษตรที่เปิ ดรับของสหรัฐฯ
วันพุธดัชนีราคาผูผ้ ลิตของสหรัฐฯ
วันพุธสต็อกนา้ มันดิบรายสัปดาห๋
วัน พฤหั ส บดี ก ารประชุ ม ของธนาคารกลางยุ โรปเรื่ อ งอัต รา
ดอกเบีย้ และนโยบายทางการเงิน
 วันพฤหัสบดีดชั นีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อ) ของสหรัฐฯ
 วันศุกร์ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ
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 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวกเมื่อคืนนี ้ (9 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุน
จากสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก
รวมทัง้ การคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ ในการประชุมเดือนนี ้ อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq
ปิ ดในแดนลบเนื่องจากการร่วงลงของหุน้ กลุม่ ธุรกิจสุขภาพและกลุม่
เทคโนโลยี
 สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดลบติดต่อกันเป็ นวันที่ 3 เมื่อคืนนี ้ (9 ก.ย.)
หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึน้ ซึง่ ส่งผลให้นกั ลงทุนเท
ลดการถือครองทองคาซึง่ เป็ นสินทรัพย์ท่ีปลอดภัย อย่างไรก็ดี สัญญาทองคา
ปรับตัวลงในกรอบจากัด เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็ น
ปั จจัยหนุนตลาดทองคาในระหว่างวัน
 เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี ้ (9 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเชื่อมั่นว่า มีแนวโน้มลด
น้อยลงที่องั กฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทา
ข้อตกลง ขณะที่สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึน้ หลังจากมีกระแสคาดการณ์วา่ รัฐบาล
เยอรมนีจะออกมาตรการกระตุน้ ด้านการคลัง
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 มูลที่ปรากฎไม่ได้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการ
นาเอาข้อความในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่วา่ กรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดัง นัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

