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วิเคราะหราคาทองคํา

แกวงในกรอบบน
ราคาทองคําเปดตลาดในชวงเชาที่ 1,226.56 ดอลลารตอทรอยออนซ เคลื่อนไหวในกรอบระหวาง 1,224.36 – 1,228.10
ดอลลารตอทรอยออนซ ราคาทองปรับตัวทําจุดสูงสุดใหมในรอบสัปดาห ในเมื่อคืนนี้ หลังจากคาเงินดอลลารมีเจอแรงขายทํากําไรตอเนื่อง
และต่ํากวา 100 จุดในชวงบายวันนี้ แตอยางไรก็ตามแรงซื้อทองคําก็เริ่มชะลอลงหลังจากปรับตัวขึ้นแรงทําใหตองระมัดระวังแรงขายทํา
กําไรเชนกัน โดยจะเห็นไดวากองทุน SPDR เริ่มมีการขายทองออกมาอีกครั้งในเมื่อคืนนี้ รวมทั้งแรงซื้อที่เริ่มลดลงหลังจากการเลือกตั้งใน
เนเธอรแลนดเสร็จสิ้นและเปนไปตามคาดการณ ทางฝายวิจัยจึงคาดวา ราคาทองจะแกวงตัวในกรอบดานบน ในคืนนี้ เพื่อรอปจจัยใหมๆ
เพิ่มเติม โดยในคืนนี้ติดตามตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และความเชื่อมั่นผูบริโภคเปนหลัก
แนะนํา trading ในกรอบบน และ follow เมื่อ breakout

ฝายวิจัย 02-618-0626 ณัฐฑี จุฑาวรากุล เลขทะเบียน 039588 ธีรวัจ ศิริสุคนธ ผูชวยวิเคราะห ดนวรรธน ลือสวัสดิ์ ผูชวยวิเคราะห
รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จํากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคในการชักชวนหรือชี้นาํ ใหซื้อขายแตอยางใด ซึ่งรายงานนี้
จัดทําดวยความเห็นสวนตัวประกอบกับแหลงขอมูลที่ผูจัดทําเห็นวามีความแมนยําและความนาเชื่อถือที่ยอมรับได ทั้งนี้ขอมูลที่ปรากฎไมไดเปนการยืนยันขอเท็จจริงแตอยางใด บริษัทฯ และผูจัดทํา ไมรับรองตอการนําเอา
ขอความในเอกสารนี้ไปใชไมวากรณีใดๆ บทความดังกลาวเปนแนวคิดของผูจัดทํา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใชดุลพินิจอยางรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
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หัวขอขาวที่นา สนใจ

- นายอีวาลด โนวอทนี ผูกําหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กลาวในวันพฤหัสบดีวา อีซีบีจะตัดสินใจในภายหลังวา อี
ซี บี จ ะปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ในช ว งก อ นหรื อ หลั ง จากที่ อี ซี บี ยุ ติ ม าตรการเข า ซื้ อ พั น ธบั ต ร หรื อ มาตรการผ อ นคลายเชิ ง
ปริมาณ (QE)
- นางคริ ส ติ น ฟอร บ ส ผู กํ า หนดนโยบายของธนาคารกลางอั ง กฤษ (BOE) ลงคะแนนเสี ย งให BOE ปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย
จาก 0.25% สู 0.50% ในวั น พฤหั ส บดี ในขณะที่ ส มาชิ ก คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายการเงิ น (MPC) อี ก 8 คน
ใน BOE ลงคะแนนเสียงให BOE ตรึงอัตราดอกเบี้ยไวที่สถิติต่ําสุดที่ 0.25% ตอไป อยางไรก็ดี สมาชิก MPC บางคนระบุวา ไมใช
เรื่องยากในการที่พวกเขาจะลงคะแนนเสียงแบบเดียวกับนางฟอรบสในอนาคต
- นายคาลิด อัล-ฟาลีห รมว.พลังงานซาอุดิอาระเบียกลาวในการใหสัมภาษณตอสํานักขาวบลูมเบิรกในวันพฤหัสบดีวา อาจจะมี
การตออายุขอตกลงปรับลดปริมาณการผลิตน้ํามันของกลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน (โอเปก) ออกไป ถาหากสต็อกน้ํามันในคลัง
ยังคงอยูสูงกวาคาเฉลี่ย
- บริษัทเอ็นทีเอ็น คอรป (NTN) ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตของญี่ปุนแถลงในวันนี้วา บริษัทเอ็นทีเค พรีซิชัน แอกเซิล ซึ่งเปน
กิจการรวมทุนของ NTN จะสรางโรงงานในรัฐอินเดียนาของสหรัฐเพื่อปรับเพิ่มกําลังการผลิตเพลาขับ โดยประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมปของสหรัฐไดเรียกรองใหบริษัทรถยนตซึ่งรวมถึงบริษัทโตโยตา มอเตอร คอรปของญี่ปุน มาสรางโรงงานในสหรัฐ
และจางคนงานในสหรัฐ
- INSEE ซึ่งเปนสํานักงานสถิติแหงชาติของฝรั่งเศสระบุในวันพฤหัสบดีวา เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะเติบโตอยางแข็งแกรงเกินคาดใน
ไตรมาส 2 ของปนี้ และจะเติบโตในอัตราที่สอดคลองกับประเทศอื่นๆ ในยูโรโซนในวงกวาง หลังจากเติบโตต่ํากวายูโรโซนมาเปน
เวลานาน 3 ป

ประเด็นที่ตองติดตาม:
-

การประชุมกลุมผูนํา G20
คาเงินดอลลารที่ออนคาทําจุดต่าํ สุดในรอบ 5 สัปดาห
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อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.
ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน ก.พ. m/m
ความเชื่อมั่นผูบริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิเกน เดือน มี.ค.
ดัชนีชี้นาํ (10 ดัชนี) จาก CB เดือน ก.พ. m/m
คาดการณอัตราเงินเฟอจากมหาวิทยาลัยมิชเิ กน เดือน มี.ค.

Forecast

75.5%
0.3%
97.1
0.4%
-

ผลกระทบตอทอง
บวก

ลบ

< 74.8%
<-0.3%
< 94.0
< 0.2%
< 2.4%

> 75.7%
> 0.3%
> 98.0
> 0.7%
> 2.8%

รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส จํากัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคในการชักชวนหรือชี้นาํ ใหซื้อขายแตอยางใด ซึ่งรายงานนี้
จัดทําดวยความเห็นสวนตัวประกอบกับแหลงขอมูลที่ผูจัดทําเห็นวามีความแมนยําและความนาเชื่อถือที่ยอมรับได ทั้งนี้ขอมูลที่ปรากฎไมไดเปนการยืนยันขอเท็จจริงแตอยางใด บริษัทฯ และผูจัดทํา ไมรับรองตอการนําเอา
ขอความในเอกสารนี้ไปใชไมวากรณีใดๆ บทความดังกลาวเปนแนวคิดของผูจัดทํา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใชดุลพินิจอยางรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

