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วิเคราะห์ราคาทองคา

ปรับขึน้ แรงและติดตาม PMI คืนนี้
ราคาทองคาเปิ ดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,554 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,553 – 1,597 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคา
ทองแกว่งในแดนบวกตลอดทัง้ วัน ซึ่งมีกรอบการเคลือ่ นไหวประมาณ 44 เหรียญ และช่วงเย็นนีร้ าคาทองอยู่ท่ี 1,593 เหรียญ ราคาทองปรับตัว
เพิ่มขึน้ แรงต่อเนื่องหลังจากเฟดได้ออกมาใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายแบบไม่จากัดในเมื่อคืนนี ้ (QE) โดยราคาทองตอบรับตัง้ แต่เมื่อคืนนี ้
และปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องตลอดทัง้ วัน แต่สินทรัพย์เสี่ยงนัน้ พึ่งปรับตัวขึน้ ในวันนี ้ ทาให้ราคาทองได้รบั แรงหนุนต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพเทคนิค ของ
ราคาทองคานัน้ มีแนวโน้มที่ดีขึน้ ต่อเนื่องหลังปรับตัวลดลงมาตลอดทัง้ สองสัปดาห์ รวมทัง้ กองทุน SPDR กลับเข้ามาสะสมทองคาอีกครัง้ และ
ในคืนนีต้ ิดตามดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายซือ้ ภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ ว่าจะช่วยหนุนให้ราคาทองและสินทรัพย์เสี่ยงเป็ นอย่างไร โดย
ราคาทองเริ่มเข้าใกล้แนวต้านสาคัญถัดไปบริเวณ 1,600 เหรียญ
แนะนา ผูม้ ีสถานะซือ้ ระยะสัน้ ทยอยปิ ดทากาไรบางส่วนบริเวณแนวต้านสาคัญ 1,600 เหรียญ และขยับจุด lock profit มาบริเวณ
1,578 / 1,560 เหรียญ ระยะกลางและระยะยาวถือต่อหากราคาทองไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,550 เหรียญ ผูไ้ ม่มีสถานะยัง้ เน้นฝั่งซือ้ เป็ นหลัก
แต่ไม่เน้นการไล่ราคาเนื่องจากราคาเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,600 เหรียญ โดยเน้นซือ้ เมื่อย่อตัวตามแนวรับ และมีจดุ ตัดขาดทุนบริเวณ 1,550
เหรียญ โดยลดปริมาณการซือ้ ขายลงเนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูงเพื่อควบคุมความเสี่ยงได้ดีขนึ ้

7 รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือชีน้ าให้ซือ้ ขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนีจ้ ดั ทาด้วย
ความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผจู้ ดั ทาเห็นว่ามีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่ปรากฏไม่ได้เป็ นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผูจ้ ดั ทา ไม่รบั รองต่อการนาเอาข้อความ
ในเอกสารนีไ้ ปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็ นแนวคิดของผูจ้ ดั ทา เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ นักลงทุนควรใช้ดลุ พินจิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
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หัวข้อข่าวทีน่ ่าสนใจ
- ดัชนีฮ่งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดวันนีป้ รับตัวเพิ่มขึน้ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจครัง้
ใหญ่ ซึ่งรวมถึงการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงินไม่จากัด เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีฮ่งั เส็งเพิ่มขึน้ 967.36 จุด หรือ +4.46% ปิ ดวันนีท้ ่ี 22,663.49 จุด
- นางคริสตาลินา จอร์จีวา ผูอ้ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิ ดเผยว่า IMF คาดว่า แนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปี นจี ้ ะติดลบ โดยอย่างน้อยที่สดุ เศรษฐกิจก็จะเข้าสูภ่ าวะถดถอยที่เลวร้ายพอๆ กับในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลก
หรืออาจะเลวร้ายยิ่งกว่า
- นางจอร์จีวาแสดงความเห็นดังกล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างรมว.คลังและผูว้ ่าการธนาคารกลุม่ G20 ที่หารือเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้แถลงการณ์ของ IMF หลังการประชุมดังกล่าวคาดว่า เศรษฐกิจโลกจะฟื ้ นตัวขึน้ ในปี 2564
ก็ตาม
ประเด็
นทีต่ อ้ งติดตาม:
- ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายซือ้ ภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ
- ดัชนีภาคการผลิตเขตริชมอนด์ของสหรัฐฯ
- ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ

แนวรับ-แนวต้าน
Symbol

Gold

Gold 96.5%

USDTHB

Resistance

1,598 / 1,610

24,800 / 25,000

32.91 / 33.00

Support

1,578 / 1,560

24,500 / 24,200

32.70 / 32.63
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