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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรั บตัวขึน% หลังจากค่ าเงินดอลลาร์ อ่อนค่ าต่ อเนือง: ราคาทองปิ ดปรับตัวเพิมขึนและเดินหน้ า

บวกต่อในเช้ านี โดยราคาทองได้ รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ ทีอ่อนค่าหลังจากธนาคารกลางยุโรปได้ มีแผนจะลดวงเงินคิวอี
และมีแนวโน้ มทีจะเริ มปรับขึนอัตราดอกเบีย ทําให้ คา่ เงินดอลลาร์ ออ่ นค่า ส่งผลบวกกับราคาทองคํา เดินหน้ าทําจุดสูงสุดในเช้ านี
และวันนีติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริ โภคทีอาจจะสร้ างความผันผวนให้ ราคาทองในท้ ายสัปดาห์ได้

วิเคราะห์ ราคาทองคํา

•ราคาทองคําปิ ดปรับตัวเพิมขึน 5.96 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ หรื อคิดเป็ น +0.45% โดยปิ ดที 1,322.80 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ โดยราคา
เมือวานนีเคลือนไหวในกรอบระหว่าง 1,315.10 – 1,323.50 ดอลลาร์ เช้ านีราคาทองเคลือนไหวอยู่บริ เวณ 1,325 เหรี ยญ ราคาทอง
เดินหน้ าปรับตัวขึนต่อเนืองหลังจากค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าต่อเนืองจาก 2 ประเด็นหลักคือ ธนาคารกลางยุโรปแสดงท่าที
ทีจะลดคิวอีและมีแนวโน้ มจะปรั บขึนอัตราดอกเบียมากขึน ทําให้ ค่าเงินยูโรแข็งค่ากดดันให้ เงินดอลลาร์ อ่อนค่า และตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯทีประกาศออกมาเมือคืนออกมาอ่อนแอกว่าคาดการณ์ จึงกดดันค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลให้ ทองคําเดินหน้ าขึนต่อ
ได้ แต่ราคาทองในไทยถูกกดดันโดยค่าเงินบาทต่อเนือง วันนีติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริ โภคทีมีโอกาสสร้ างความผันผวน
ราคาทองได้
• แนะนํา ระยะสันซือขายในกรอบ 1,307 – 1,327 เหรี ยญ โดยฝั งซือได้ เปรี ยบ แต่อาจถูกดดันด้ วยเงินบาท ระยะกลางและระยะ
ยาวรอซือเมือปรับตัวลงแรง

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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•
•
•
•

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

Exclusive News

• ยูโรทะยานขึนเมือเทียบกับดอลลาร์ ในวันพฤหัสบดี หลังจากทีธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) เปิ ดเผยว่า อาจจะทบทวนจุดยืนด้ านนโยบายในต้ นปี นี ซึงหนุน
ความหวังทีว่า เจ้ าหน้ าทีกําหนดนโยบายกําลังเตรี ยมทีจะลดแผนกระตุ้น
การเงินในวงกว้ าง
• รายงานการประชุมเดือนธ.ค.ของ ECB แสดงว่า ในขณะทียูโรโซนมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจดีทีสุดในรอบ 1 ทศวรรษ ECB ควรจะปรับจุดยืนอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป เพือหลีกเลียงการเกิดความผันผวน และควรพิจารณา
ทบทวนปรับนโยบายในวงกว้ าง เพือลดจุดสนใจในการซือพันธบัตร และเพิม
การเน้ นยําไปทีอัตราดอกเบีย
• ในวันพฤหัสบดีราคาทองเข้ าใกล้ จดุ สูงสุดรอบ 4 เดือนทีทําไว้ ในครังก่อน
หลังจากทีรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงถึง
แนวโน้ มการขึนอัตราดอกเบียมากขึน และหนุนยูโรเมือเทียบกับดอลลาร์
• ราคานํามันปรับตัวลดลงจากการดีดตัวสูงขึนครังใหญ่ในวันพฤหัสบดี แต่ยงั
ปิ ดตลาดในระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี หลังจากราคานํามันดิบเบรนท์ทะยาน
แตะระดับ 70 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรลท่ามกลางสัญญาณอุปทานตึงตัวในสหรัฐ
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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

