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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรับตัวลดลงแรงมากกว่า 15 เหรี ยญ หลังจากถูกกดดันจากค่าเงิ นดอลลาร์ ที่แข็ งค่าอีกครัง้ รวมทัง้

ภาพเทคนิคราคาทองที่แกว่งในกรอบ sideway up ก่อนที่จะหลุดกรอบนัน้ ทาให้ เจอแรงขายทากาไรออกมา โดยในคืนนี ้ติดตาม
ตัวเลขความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคและคาดการณ์เงินเฟ้อโดย ม.มิชแิ กนว่าจะกดดันราคาทองได้ ตอ่ หรื อไม่

วิเคราะห์ ราคาทองคา

 ราคาทองคาปิ ดลดลง -15.50 ดอลลาร์ ตอ่ ทรอยออนซ์ หรื อคิดเป็ น -1.19% โดยปิ ดที่ 1,292.40 ดอลลาร์ ตอ่ ทรอยออนซ์ โดยราคา
เมื่อวานนี ้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,289.40 – 1,309.23 ดอลลาร์ เช้ านี ้ราคาทองเคลื่อนไหวอยูบ่ ริ เวณ 1,293 เหรี ยญ ราคา
ทองปรับตัวลดลงแรง โดยปั จจัยที่กดดันราคาทองคือค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่า เนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิ ต และตัวเลขขอรับ
สวัสดิการการจ้ างงานของสหรัฐฯ ประกาศออกมาแข็ งแกร่ งกว่าคาดการณ์ ผนวกกับประเด็นเรื่ อง Brexit ถูกเลื่ อนออกไป
สอดคล้ องกับภาพเทคนิคที่ราคาทองแกว่งในกรอบ sideway up เมื่อวานนี ้ก่อนที่จะหลุดแนวรับบริ เวณ 1,302 เหรี ยญ และ
ปรับตัวลดลงแรง และในคืนนี ้ติดตามตัวเลขความเชือ่ มัน่ ผู้บริ โภคและคาดการณ์เงินเฟ้อโดย ม.มิชิแกน รวมทังแรงซื
้
้อในค่าเงิ น
ดอลลาร์ จะมีเข้ ามาต่อเนื่องและกดดันราคาทองได้ ตอ่ หรื อไม่
 แนะนา ผู้มีสถานะซื ้อตัดขาดทุนหลังจากราคาหลุด 1,300 เหรี ยญ หากยังมีสถานะรอปิ ดสถานะบริ เวณ 1,296 เหรี ยญ ผู้ไม่มี
สถานะเปลี่ยนมาเล่นฝั่ งขายบริ เวณ 1,296 เหรี ยญ และตัดขาดทุนหากราคาทะลุ 1,300 เหรี ยญ
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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
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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

 ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดลบเมือ่ คืนนี ้ (11 เม.ย.) เนื่องจากความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็ นปั จจัยกดดันตลาด
นอกจากนี ้ นักลงทุนยังชะลอการซื ้อขายก่อนทีบ่ ริ ษัทจดทะเบียนรายใหญ่
ของสหรัฐจะเปิ ดเผยผลประกอบการในวันศุกร์ ซึง่ รวมถึงเจพีมอร์ แกน เชส
แอนด์ โค
 สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดร่วงลงเมื่อคืนนี ้ (11 เม.ย.) เนือ่ งจากนัก
ลงทุนเทขายทากาไรหลังจากสัญญาทองคาปรับตัวขึ ้นติดต่อกัน 4 วันทาการ
นอกจากนี ้ สัญญาทองคายังได้ รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ และจากการที่นกั ลงทุนเทยังขายทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ Brexit
 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาด
ปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (11 เม.ย.) หลังจากสหรัฐเปิ ดเผยข้ อมูล
เศรษฐกิจทีส่ ดใส ซึง่ รวมถึงจานวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานทีร่ ่วงลงแตะระดับ
ต่าสุดรอบเกือบ 50 ปี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่พงุ่ ขึ ้นแข็งแกร่งสุดในรอบ
5 ปี
ที่มา www.ryt9.com
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