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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนือ่ ง 3 วันทาการหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาใกล้ เคียงคาดการณ์ รวมทังเฟดได้
้

รายงานการประชุมครัง้ ล่าสุดว่าปี นี ้จะใช้ ความระมัดระวังในเรื่ องอัตราดอกเบี ้ยทาให้ คาดว่าเฟดจะไม่ปรับขึ ้นดอกในปี นี ้ ผนวกกับ
ภาพเทคนิคค่อยๆ ไต่ขึ ้นต่อเนื่อง คืนนี ้ติดตามดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ว่าจะหนุนราคาทองได้ ตอ่ หรื อไม่

วิเคราะห์ ราคาทองคา

 ราคาทองคาปิ ดเพิ่มขึน้ +3.90 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ หรื อคิดเป็ น +0.30% โดยปิ ดที่ 1,307.90 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ โดย
ราคาเมื่อวานนี ้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,300.70 – 1,310.60 ดอลลาร์ เช้ านี ้ราคาทองเคลื่อนไหวอยูบ่ ริ เวณ 1,306 เหรี ยญ
ราคาทองปิ ดปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนี ้ตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาใกล้ เคียงคาดการณ์ รวมทังรายงานการประชุ
้
ม
เฟดที่ให้ น ้าหนักคงดอกเบี ้ยในปี นี ้ และ IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ทาให้ ภาพเทคนิคราคาทองแกว่งตัวในกรอบ sideway
up และทะลุเหนือ 1,306 เหรี ยญได้ โดยในคืนนี ้ติดตามดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ว่าจะช่วยหนุนราคาทองต่อได้ หรื อไม่
 แนะนา ผู้มีสถานะซื ้อถือต่อ และทยอยปิ ดทากาไรหากราคาทาจุดสูงสุดใหม่ โดยขยับจุดตัดขาดทุนมาบริ เวณ 1,300 เหรี ยญ ผู้
ไม่มีสถานะเน้ นฝั่ งซื ้อในกรอบ sideway up โดยซื ้อเมื่อย่อตัวบริ เวณ 1,303 เหรี ยญ และตัดขาดทุนบริ เวณ 1,296 เหรี ยญ

หน้ า1
รายงานฉบับนี ้จัดทาโดยบริ ษทั คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้ มวี ัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี ้นาให้ ซื ้อขายแต่ อย่างใด ซึง่ รายงานนี ้จัดทา
ด้ วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้ อมูลที่ผ้ จู ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ข้อมูลที่ปรากฎไม่ได้ เป็ นการยืนยันข้ อเท็จจริ งแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จดั ทา ไม่รับรองต่อการ
นาเอาข้ อความในเอกสารนี ้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนันนั
้ กลงทุ นควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
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ปั จจัยที่ต้องติดตาม
 วันอังคารตาแหน่งงานนอกภาคการเกษตรทีเ่ ปิ ดรับของสหรัฐฯ
 วันพุธการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเรื่ องอัตราดอกเบี ้ยและ
นโยบายทางการเงิน
 วันพุธดัชนีราคาผู้บริ โภคของสหรัฐฯ
 วันพุธรายงานการประชุมครังล่
้ าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 วันพฤหัสบดีการประชุมของกลุ่ม OPEC
 วันพฤหัสบดีดชั นีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ
 วันศุกร์ ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคและคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ
โดย ม.มิชิแกน
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Exclusive News

 ดัชนีดาวโจนส์ปิดขยับขึ ้นเมือ่ คืนนี ้ (10 เม.ย.) หลังจากรายงานการประชุม
ประจาเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุวา่ เฟดจะใช้ ความ
อดทนต่อการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยครังต่
้ อไป นอกจากนี ้ ตลาดยังได้ แรงหนุน
จากการฟื น้ ตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทังดั
้ ชนีราคาผู้บริ โภค (CPI)
พื ้นฐานของสหรัฐซึง่ ขยายตัวเพียงเล็กน้ อยในเดือนมี.ค.
 สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (10 เม.ย.) โดยได้ ปัจจัยหนุน
การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี ้ การที่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ยังส่งผลให้ นกั ลงทุนเข้ าซื ้อ
ทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาด
ปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (10 เม.ย.) หลังจากรายงานการประชุม
ประจาเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุวา่ เฟดจะใช้ ความ
อดทนต่อการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยครังต่
้ อไป พร้ อมกับส่งสัญญาณว่าจะไม่มี
การปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในปี นี ้
ที่มา www.ryt9.com
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รายงานฉบับนี ้จัดทาโดยบริ ษทั คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้ มวี ัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี ้นาให้ ซื ้อขายแต่ อย่างใด ซึง่ รายงานนี ้จัดทา
ด้ วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้ อมูลที่ผ้ จู ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ข้อมูลที่ปรากฎไม่ได้ เป็ นการยืนยันข้ อเท็จจริ งแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จดั ทา ไม่รับรองต่อการ
นาเอาข้ อความในเอกสารนี ้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนันนั
้ กลงทุ นควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

