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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรั บตัวเพิมขึน' เล็กน้ อย โดยระหว่ างวันแกว่ งผันผวน : ราคาทองแกว่งผันผวนกว่า 20 เหรี ยญ

ในเมือคืนนี โดยปั จจัยทีทําให้ ราคาทองแกว่งผันผวนและทําจุดสูงสุดใหม่ มาจากค่าเงินดอลลาร์ ทีปรับตัวลดลง จากทีเจ้ าหน้ าที
จีนแนะนําให้ ชะลอหรื อยุติการซือพันธบัตรสหรัฐฯ และวันนีติดตามดัชนีราคาผู้ผลิตทีจะสร้ างความผันผวนให้ กบั ค่าเงินดอลลาร์ ได้
หรื อไม่ ภาพเทคนิคทองคํากลับมาดูดีขนหลั
ึ งจากทําจุดสูงสุดใหม่ได้ แต่ให้ ระวังค่าเงินบาททีแข็งค่าต่อเนือง

วิเคราะห์ ราคาทองคํา

•ราคาทองคําปิ ดปรับตัวเพิมขึน 5.04 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ หรื อคิดเป็ น -0.38% โดยปิ ดที 1,316.84 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ โดยราคา
เมือวานนีเคลือนไหวในกรอบระหว่าง 1,307.80 – 1,327.63 ดอลลาร์ เช้ านีราคาทองเคลือนไหวอยู่บริ เวณ 1,319 เหรี ยญ ราคาทอง
แกว่งผันผวนในเมือคืนนีโดยมีข่าวว่าเจ้ าหน้ าทีของจีนได้ แนะนําให้ มีการชะลอหรื อยุติการซือพันธบัตรสหรัฐฯ ส่งผลให้ ค่าเงิน
ดอลลาร์ อ่อนค่า เช่นเดียวกันกับทองทีปรั บตัวเพิมขึนและทํ าจุดสูงสุดใหม่ได้ เช่นกัน ทํ าให้ ประเด็นนีต้ องติดตามผลกระทบ
โดยตรงกับค่าเงินดอลลาร์ ทีจะส่งผลกระทบกับทอง เช่นเดียวกันกับค่าเงินบาททีแข็งค่าทําจุดตําสุดต่อเนือง วันนีติดตามดัชนี
ราคาผู้ผลิตทีจะช่วยหนุนให้ ดอลลาร์ ฟืนตัวได้ หรื อกดดันให้ อ่อนค่าต่อ ส่วนทางฝั งกองทุน SPDR ขายทองคําต่อเนืองโดยเมือ
วานนีขายออกมา 2.95 ตัน รวมถือ 828.96 ตัน ภาพเทคนิคฝั งขึนเริ มกลับมาน่าสนใจแต่ให้ ระวังความผันผวนทีมากขึน
• แนะนํา ระยะสัน เปลียนมาซือขายในกรอบความผันผวนและระมัดระวังเงินบาททีแข็งค่าต่อเนือง ระยะกลางและยาวแนะนําซือ
เมือปรับตัวลดลงแรง
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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
•
•
•
•
•
•

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

Exclusive News

• ดอลลาร์ ร่วงลงสูจ่ ดุ ตํากว่าในรอบกว่า 6 สัปดาห์เมือเทียบกับเยน และอ่อน
ค่าเมือเทียบกับตะกร้ าสกุลเงินในวันพุธ หลังจากทีมีข่าวว่า จีนพร้ อมทีจะ
ชะลอหรื อยุติการซือพันธบัตรสหรัฐ
• ราคานํามันดิบทะยานสูงขึนในวันพุธและปิ ดตลาดใกล้ ระดับสูงสุดในรอบ 3
ปี หลังจากข้ อมูลรัฐบาลสหรัฐแสดงให้ เห็นว่า สต็อกและการผลิตนํามันดิบ
ปรับลดลง แม้ วา่ สต็อกเชือเพลิงจะปรับสูงขึนก็ตาม
• ทองปรับตัวขึนในวันพุธ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 เดือน ในขณะที
ดอลลาร์ ถกู กดดัน หลังจากทีมีรายงานว่า เจ้ าหน้ าทีจีนแนะนําให้ มีการชะลอ
หรื อยุติการซือพันธบัตรสหรัฐ
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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

