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Today Strategy: ราคาทองปิ ดปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยเมื่อ เช้านีร้ าคาได้ลงไปทดสอบบริเวณแนวรับสาคัญ ใกล้เคียง 1,450

เหรียญก่อนที่จะดีดกลับได้แรง หลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากจุดสูงสุดในเช้านีเ้ ช่นกัน โดยภาพเทคนิคเริ่มลุน้ ฝั่งขึน้ ได้มาก
ขึน้ และคืนนีต้ ิดตามยอดขายบ้านมือสองและแรงซือ้ ในสินทรัพย์เสี่ยงและทองคาว่าจะเริ่มกลับมามีมากขึน้ ได้หรือไม่

วิเคราะห์ราคาทองคา

• ราคาทองคาปิ ดลดลง -13.69 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็ น -0.92% โดยปิ ดที่ 1,472.21 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โดยราคาเมื่อ
วานนีเ้ คลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,463.89 – 1,501.20 ดอลลาร์ เช้านีร้ าคาทองเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,484 เหรียญ ราคาทองปิ ด
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยระหว่างวันราคาทองได้ปรับลดลงไปทดสอบจุดต่าสุดเดิม และช่วงเปิ ดตลาดตอนเช้าราคาทองลงไปทาจุด
ต่าสุดบริเวณ 1,455 เหรียญ ก่อนที่จะดีดกลับได้แรงในเช้านี ้ โดยค่ าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงจากจุดสูงสุด โดยการที่ทางสหรัฐฯ
และธนาคารกลางใหญ่ๆ ทั่วโลกเริ่มออกมาอัดฉีดเงินเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคระบาดนัน้ เริ่มช่วยหยุดแรงขาย
ในสินทรัพย์เสี่ยงและทองคาได้บา้ งแล้ว ทาให้ภาพเทคนิคราคาทองนั้นเริ่มเห็นการดีดกลับได้ในกรอบล่าง แต่อ ย่างไรก็ตามราคา
ทองยังคงแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมเพื่อรอการเลือกทางอีกครัง้ และในคืนนีต้ ิดตามตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ และแรง
ซือ้ ในสินทรัพย์เสี่ยงและทองคาว่าจะเริ่มมีมากขึน้ หรือไม่
• แนะนา ผูม้ ีสถานะขายปิ ดทากาไรในกรอบล่างไปแล้ว โดยราคาทองโอกาสหลุด 1,450 เหรียญต่าลง ผูม้ ีสถานะซือ้ รอดูการเบรค
กรอบสามเหลี่ยมหากดีดกลับได้ให้ถือต่อเพื่อลุน้ ยืนเหนือบริเวณ 1,500 เหรียญ ผูไ้ ม่มีสถานะซื อ้ ขายในกรอบสามเหลี่ยมและเปิ ดหน้า1
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ปั จจัยทีต่ ้องติดตาม
•
•
•
•
•

วันจันทร์การประชุม G7
วันจันทร์ดชั นีภาคการผลิตเขตนิวยอร์คของสหรัฐฯ
วันอังคารยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ
วันพุธตัวเลขขออนุญาตและตัวเลขสร้างบ้านใหม่ชองสหรัฐฯ
วันพฤหัสบดีการประชุมของธนาคารกลางญี่ ปนเรื
ุ่ ่องอัตราดอกเบีย้ และ
นโยบายทางการเงิน
• วันพฤหัสบดีดชั นีภาคการผลิตเขตฟิ ลาเดเฟี ยของสหรัฐฯ
• วันศุกร์ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ
Exclusive News

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (19 มี.ค.) หลังจากรัฐบาล
สหรัฐและธนาคารกลางทั่วโลกเดินหน้าออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี ้ ตลาดยังได้แรง
หนุนจากการฟื ้ นตัวของหุน้ กลุม่ พลังงาน หลังจากราคานา้ มันดิบ WTI
ทะยานขึน้ กว่า 23%
• สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (19 มี.ค.) หลังจากธนาคาร
กลางทั่วโลกออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 โดยปั จจัยดังกล่าวช่วยหนุนราคาทองคาฟื ้ นตัวขึน้ หลังจากที่
ทรุดตัวลงกว่า 3% เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซือ้ ขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี ้ (19 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนแห่ซือ้ สกุลเงิน
ดอลลาร์ซ่งึ เป็ นสินทรัพย์ท่ปี ลอดภัย ในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด-19 กาลังแพร่
ระบาดอย่างหนักทั่วโลก
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หน้า2
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือชีน้ าให้ซอื ้ ขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนีจ้ ดั ทา
ด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผจู้ ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชือ่ ถือที่ยอมรับได้ ทัง้ นีข้ อ้ มู ลที่ปรากฎไม่ได้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการ
นาเอาข้อความในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆบทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ นักลงทุ นควรใช้ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

